การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ ๖
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ด้วยความร่วมมือของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาลัยภาพยนต์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คํานํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวมกับเครือขายวิจัย ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหง ชาติ มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏจั นทรเกษม มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ
บา นสมเด็ จ เจ า พระยา มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ หมู บ านจอมบึ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และวิทยาลัยภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ดาน “การวิจัยเพื่อการ
พัฒนาอยา งยั่ งยืน” ครั้ งที่ ๖ ขึ้น มุ งหวั ง ใหเ ปนเวทีในการเผยแพรผ ลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคใน
ระดับชาติ สงเสริมใหคณาจารยตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและการเผยแพรผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการ สรางเครือขายความรวมมือดานงานวิจัย และงานสรางสรรคกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานดาน
การวิจัยในระดับชาติ รวมถึงการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคในระดับชาติ
ในนามของคณะกรรมการจั ดงานในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณผูมีสวนเกี่ยวขอ งทุก ฝาย ทั้งวิท ยากร
ผูทรงคุณวุฒิ เครือขายเจาภาพรวมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผูนําเสนอผลงานผูเขารวมประชุม
คณะทํางาน เจาหนาที่ และบุคลากรทุกคน ที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ สําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี และบรรลุตามเจตนารมณที่ ตั้ง ไวทุก ประการ และหวังเปนอยางยิ่งวา องคความรูจากการ
ประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ จะเปนประโยชนตอแวดวงวิชาการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรีย ยอดฉิม
ประธานคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการฯ

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร
หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ตระหนักถึงความสําคัญด้านการวิจัย ทั้งการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยสถาบัน และการวิจัยประยุกต์ โดยส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัย
ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนอาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ให้ผลิตงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อสังคม
รวมทั้งส่ งเสริม ให้เกิด การเผยแพร่ผลงานวิจั ยที่มีประโยชน์ สู่สาธารณะ เพื่ อก่อให้ เกิดการนําผลงานวิจัย ไปใช้ป ระโยชน์
ด้านวิชาการ และการพัฒนา การต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม
จากความสําคั ญดังกล่ าว สถาบันวิ จัยและพัฒนา จึงได้ จัดการประชุ มสวนสุ นันทาวิ ชาการระดับ ชาติ ครั้งที่ ๖
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้จาก อาจารย์และนักศึกษา
ในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ ๑) กลุ่มครุศาสตร์และการจัดการเรียนรู้ ๒) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๓) กลุ่มบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ ๔) กลุ่มศิลปะและการออกแบบ ๕) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖) กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี และ ๗) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ อันจะนําไปสู่การยกระดับคุณภาพงานวิจัยของประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ
๒. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
๓. เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์กบั สถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านการวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย
๑. อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
๒. นิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
๓. นักวิชาการ และผู้ที่สนใจจากหน่วยงานต่างๆ
กําหนดจัดงานและสถานที่
วันจัดประชุม
สถานที่จัดประชุม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ – วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร

รูปแบบการประชุม
๑. การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรรับเชิญ
๒. การนําเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์
๓. นิทรรศการผลงานวิจัย งานบริการวิชาการ

หัวข้อการประชุม
การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เปิดรับบทความวิจัย
ภาษาไทยที่ยังไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ของคณาจารย์ นักวิจัย นิสติ นักศึกษา ในกลุ่มต่างๆ ดังนี้
๑) กลุ่มครุศาสตร์และการจัดการเรียนรู้ (EDU)
๕) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SCI)
๒) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HUM)
๖) กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (ENG)
๓) กลุ่มบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ (BUS) ๗) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (HSc.)
๔) กลุ่มศิลปะและการออกแบบ (ART)
หมายเหตุ : ๑. บทความทุกบทความจะได้รับการตีพิมพ์ Full Paper ลงใน Proceeding online ของการประชุม (ประมาณ ๑ เดือนหลังจากการ
จัดประชุม) และสามารถสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลงานวิจยั Google Scholar ได้
๒. มีการคัดเลือกบทความงานวิจัย ในกลุ่ม ๑-๖ ให้ตีพิมพ์ลงในวารสาร TCI กลุ่ม ๑ และ TCI กลุ่ม ๒ เช่น วารสารวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ISSN ๒๒๒๙-๒๘๐๒) วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา (ISSN ๒๓๕๑-๐๘๑๑)
เป็นต้น

กําหนดการสําคัญ
กิจกรรม
กําหนด
เปิดรับ Full Paper ผ่านระบบ online
บัดนี้ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐
วันสุดท้ายของการชําระค่าลงทะเบียน
๓๐ เมษายน ๒๕๖๐
แจ้งผลการพิจารณา
ภายใน ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ผู้วิจัยส่ง Full Paper ฉบับแก้ไข
ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ตอบรับการนําเสนอ (Acceptance Letter)
ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
นําเสนอผลงาน
๒๒ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
ผู้วิจัยส่ง Full Paper ฉบับแก้ไขตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิประจําห้องนําเสนอ ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
จัดทํา Proceeding online ฉบับสมบูรณ์
ประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
อัตราค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนต่อคนต่อบทความ หากบทความวิจัยของท่านมีผเู้ ข้าร่วมนําเสนอมากกว่า ๑ คน ให้ลงทะเบียน
นําเสนอ ๑ คน และคนอื่นๆ ให้ลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม
โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพสาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชื่อบัญชี สถาบันวิจัยและพัฒนา-การวิจัยและ
บริการวิชาการ เลขที่บัญชี ๐๗๔ – ๗ – ๓๘๑๑๐ – ๑
ค่าลงทะเบียน/บทความ/คน
ประเภท
ภายใน ๑๕ เม.ย. ๖๐ ๑๖ – ๓๐ เม.ย. ๖๐
ผู้นําเสนอผลงานวิจยั แบบบรรยาย ประเภทบุคลากรภายนอก หรือบุคคลทั่วไป
๔,๐๐๐ บาท
๔,๕๐๐ บาท
ผู้นําเสนอผลงานวิจยั แบบบรรยาย ประเภทบุคลากร/นักศึกษาภายในสวนสุนันทา
๓,๐๐๐ บาท
๓,๕๐๐ บาท
ผู้นําเสนอผลงานวิจยั แบบบรรยาย ประเภทนักศึกษาภายนอก
๓,๐๐๐ บาท
๓,๕๐๐ บาท
ผู้เข้าร่วมประชุม (ไม่นําเสนอผลงาน)
๒,๐๐๐ บาท
๒,๕๐๐ บาท
ผู้นําเสนอผลงานวิจยั แบบโปสเตอร์* (รับจํานวนจํากัด)
๔,๕๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
*ผู้นําเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ต้องจัดทําโปสเตอร์ขนาด กว้าง ๘๐ ซม. X สูง ๑๒๐ ซม. (ทางผู้จัดจะเตรียมบอร์ดไว้ให้)
**ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี
***ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ สามารถเบิกค่าใช้จา่ ยได้ตามสิทธิ์จากต้นสังกัดและไม่ถอื เป็นวันลา

****ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะได้รับ สูจิบัตร, CD Proceeding ฉบับร่าง, ใบประกาศนียบัตร, อาหารว่าง และอาหารกลางวัน

เจ้าภาพร่วม
๑. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒. สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
๓. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๙. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๑๐. วิทยาลัยภาพยนต์ศลิ ปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๑๑. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ติดต่อ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ ๐๘๐-๕๗๒-๒๗๑๕
email: ird_ssru@ssru.ac.th website http://rdi.ssru.ac.th/researchconference๒๐๑๗

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความ
กลุมการศึกษา
๑. ศาสตราจารย ดร.รวีวรรณ ชินะตระกูล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
๒. รองศาสตราจารย ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๓. รองศาสตราจารย ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๔. รองศาสตราจารย ดร.กุญชรี คาขาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๕. รองศาสตราจารย ดร.นันทิยา นอยจันทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๖. รองศาสตราจารย ดร.ประพันธศิริ สุเสารัจ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๗. รองศาสตราจารย ดร. ธานี เกศทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๘. รองศาสตราจารยธีระดา ภิญโญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๙. ดร.ผดุงชัย ภูพิพัฒน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารสาดกระบัง
กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๑. ศาสตราจารย พลตํารวจตรีหญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย
๒. ศาสตราจารย ดร.วิชัย ศรีคํา
๓. ศาสตราจารย ดร.อุไรวรรณ ธนสถิตย
๔. รองศาสตราจารย ดร.โยธิน แสวงดี
๕. รองศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ แฉลมวงษ
๖. รองศาสตราจารย ดร.อุทัยทิพย เจี่ยวิวรรธนกุล
๗. รองศาสตราจารยพิศณุ พูนเพชรพันธุ
๘. รองศาสตราจารยเสาวภา ไพทยวัฒน
๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรีย ยอดฉิม
๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษดา กรุดทอง
๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท
๑๒. ดร.ศยามล เจริญรัตน
๑๓. ดร.รัมภาภัค ฤกษวีระวัฒนา

โรงเรียนนายรอยตํารวจ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กลุมเศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจ และการจัดการ
๑. รองศาสตราจารย ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ
๒. รองศาสตราจารย ดร.เชาว โรจนแสง
๓. รองศาสตราจารย ดร.ณักษ กุลิสร
๔. รองศาสตราจารย ดร.ศรัณย วรรธนัจฉริยา
๕. รองศาสตราจารย ดร.ไพโรจน เนียมนาค
๖. รองศาสตราจารย ดร.ปริณภา จิตราภัณฑ
๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ญาณัญฎา ศิรภัทรธาดา
๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ กอบัวแกว
๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กลุมศิลปะและการออกแบบ
๑. รองศาสตราจารย ดร.ณรงคชัย ปฏกรัชต
๒. รองศาสตราจารย ดร.นิรัช สุดสังข
๓. รองศาสตราจารยสถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ
๔. รองศาสตราจารยสุภาวดี โพธิเวชกุล
๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารสาดกระบัง

กลุมวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี และกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑. ศาสตราจารย ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๒. รองศาสตราจารย ดร.สุเทพ ศิลปานันทกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล
๓. รองศาสตราจารย ดร.สุวรินทร ปทมวรคุณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๔. รองศาสตราจารย ดร.พยุง มีสัจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
๕. รองศาสตราจารย ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๖. รองศาสตราจารย ดร.ทัศนีย ลิ้มสุวรรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๗. รองศาสตราจารย ดร.เจษฎา เดนดวงบริพันธ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๘. รองศาสตราจารย ดร.กฤษมันต วัฒนาณรงค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
๙. รองศาสตราจารย ดร.ฉัฐไชย ลีนาวงศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารสาดกระบัง
๑๐. รองศาสตราจารย ดร.พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารสาดกระบัง
๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุริยา แกวอาษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
๑๒. รองศาสตราจารย ดร.ไพบูลย แจมพงษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๑๓. รองศาสตราจารยศิวพันธุ ชูอินทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๑๔. รองศาสตราจารยชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๑๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาณัติ ตะปนตา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๑๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา กาญจนกมล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กลุมพยาบาลศาสตร และวิทยาศาสตรสุขภาพ
๑. รองศาสตราจารย ดร.วรางคณา จันทรคง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๒. รองศาสตราจารย ดร.ปญญรัตน ลาภวงศวัฒนา
มหาวิทยาลัยมหิดล
๓. รองศาสตราจารยประไพวรรณ ดานประดิษฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา สุดเจริญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลดาวัลย อุนประเสริฐพงศ นิชโรจน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๗. ดร.เปรมวดี คฤหเดช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๘. ดร.สุภิกา แดงกระจาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน”
ระหวางวันที่ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๖๐
เวลา
กิจกรรม
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน ณ หองภาณุรังษี โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร
๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๐ น. พิธีเปดการประชุม
โดย รองศาสตราจารย ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พิธีมอบของที่ระลึกแกเจาภาพรวม
พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเดน ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร
๐๙.๔๕ – ๑๐.๑๕ น. บรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนางานวิจัยไทยสูการเปนไทยแลนด ๔.๐”
โดย รองศาสตราจารย ดร.พีรเดช ทองอําไพ
ผูอํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๕ น. การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
๑๒.๐๕ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๖.๕๕ น. การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
วันศุกรที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เวลา
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนหนาหองนําเสนอ
๐๙.๐๐ – ๑๑.๕๕ น. การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
๑๑.๕๕ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๖.๕๕ น. การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
หมายเหตุ :

กิจกรรม

๑. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
๒. รับประทานอาหารวางเวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น.

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการดําเนินการ
การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ดาน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” ครั้งที่ ๖
วันที่ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร
---------------------------------------------------------------------รองศาสตราจารย ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย
รองศาสตราจารย ดร.ธนสุวิทย ทับหิรัญรักษ

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา

เจาภาพรวม
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาลัยภาพยนตศิลปะการแสดงและสื่อใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะกรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรีย ยอดฉิม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รจนา จันทราสา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา สุดเจริญ
ผูชวยศาสตราจารยภูสิทธ ภูคําชะโนด
นางสาวพรทิพย เรืองปราชญ
นายอนุพันธ สุทธิมาร
นางสาวขนิษฐา พลับแกว
นายฉัตรไชย ดิษฐเจริญ
นางสาวณัฐชา วัฒนประภา
นางสาวอนุธิดา แสงใส
นางสาวอทิตยา บัวศรี
นางสาวโชฐิรส พลไชยมาตย
นางสาวชไมพร ยะปวง
นางสาวเจนจิรา ชินวงษ
นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล
นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ
นางสาววราภรณ ศรีบัวแกว
นายวุฒิกร มะลิคง
นายวันจักร นอยจันทร
จ.ส.ต.เอกรัก ไชยสถาน

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝายวิจัยและเผยแพร
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝายบริหาร
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝายบริการวิชาการ
หัวหนาสํานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

สารบัญ
การนําเสนอประเภทบรรยาย
ลําดับ รหัส Theme
ชื่อเรื่อง
1
2
HUM กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนที่ทําให้ชุมชนเขมแข็งในจังหวัด
สมุทรปราการ
2
3
EDU เด็กไร้สญ
ั ชาติ แต่ไม่ไร้สิทธิทางการศึกษา
3
4
SCI วุ้นฟักข้าวเพื่อพลังงานต่ํา
4
5
SCI ความเป็นไปได้ในการผลิตมะพร้าวแก้วพลังงานต่ํา
5
6
HUM ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการ
นํา ใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกใบสั่งในเขตพื้นที่สถานีตํารวจทาง
หลวง 4 กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจทางหลวง
6
7
HUM ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจ ในงานนอก
เวลาราชการ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จังหวัด
สกลนคร
7
8
HUM การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ประเพณีการละเล่นผีขนน้ํา
บ้านนาซ่าว ตําบลนาซ่าว อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
8
9
HUM ความพึงพอใจการให้บริการเฉพาะด้านของเทศบาล ตําบลโนนปอแดง
อําเภอผาขาว จังหวัดเลย
9
10 HUM การจัดการให้บริการขายยาตามแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด ให้กับ
ลูกค้าของร้านพูลทรัพย์ฟาร์ม่า ในอําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
10 11 HUM การศึกษาระดับความพึงพอใจการให้บริการด้านรักษาพยาบาลแผนก
ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนากลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
11 12 HUM การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหาดคัมภีร์ อําเภอปากชม จังหวัดเลย
12 13 HUM คุณภาพการให้บริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน
13 15 EDU ระดับความคิด และความสามารถในการพิสูจน์เรขาคณิตของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
14 16 HUM ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
15 17 EDU การบูรณาการการรูเ้ รื่องคณิตศาสตร์และการรู้เรื่องภาษาอังกฤษโดยใช้
การเรียนรู้เชิงบริบท
16 24
HSC การรวบรวมตํารับยาสมานแผลแผนไทย
17 25
BUS ตัวแบบการตลาดเชิงกิจกรรมสําหรับใช้ในการสื่อสารของกิจการค้าปลีก
ขนาดกลางประเทศไทย
18 28 HUM พฤติกรรมการดูแลตนเองในโรคภูมิแพ้อากาศของเกษตรกรสูงอายุในพื้นที่
อําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม

ชื่อนักวิจัย
สุชีลา ศักดิ์เทวิน

หน้าที่
1

สุภาพร ชาวสวน
กัญญาพัชร เพชราภรณ์
จุฑามาศ มูลวงศ์
เข็มทอง ป้องศิริ

14
21
29
37

พัชรา ธงยศ

52

วชิระ พลอยพุ่ม

61

เมญาริญ สุวรรณแสน

68

วัชราภรณ์ สมเมือง

84

เสรี มอญขันธ์

100

โสวิท ผดุงสิทญิ์

116

อนุวัฒน์ จันทร์สว่าง
สุพจน์ ไชยสังข์

130
143

อรรถสิทธิ์ นิกรวัฒน์

154

ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ

163

วิชญาณี พันธ์งาม
ปริพัชร์ เวทสรณสุธี

174
182

พิมพร ทองเมือง

198

สารบัญ
การนําเสนอประเภทบรรยาย
ลําดับ รหัส Theme
ชื่อเรื่อง
19 30 EDU การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ 5W 1H
ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด
20 33
BUS การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตลาดน้ําและเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ํา ในเขต
ตลิ่งชันกรุงเทพฯ
21 35
SCI การเปรียบเทียบวิธีคัดกรองตัวแปรสําหรับข้อมูลทีม่ ีมิตสิ ูง
22 37 HUM การประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการน้ํา
เสีย ขององค์ปกครองท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
23 38 EDU ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ของ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง รูปสีเ่ หลี่ยม
24 40
SCI การศึกษาเปรียบเทียบและค้นห้าปัจจัยสําคัญต่อผลสมฤทธิ์ของการคัด
แยกขยะของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณี จังหวัดสมุทรปราการ
25 41 EDU การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์ร่วมกับกิจกรรมทํานาย-สังเกต-อธิบาย (POE) เรื่อง อัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี
26 42
BUS ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยวแบบพํานักระยะยาวของ
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในอําเภอหัวหิน และอําเภอชะอํา
27 43
HSC พลังสุขภาพจิตของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ใน
สามจังหวัดชายแดนใต้ของไทย
28 44 HUM ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเดินทางและการพักแรมของ
นักท่องเที่ยว กับคุณภาพการบริการของธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย์ จังหวัด
ระนอง
29 46
SCI คุณภาพของแป้งมันสําปะหลังออกเทนิลซัคซิเนตจากแป้งที่ถูกย่อยด้วย
เอนไซม์ และการใช้ประโยชน์ในน้าํ สลัดไขมันต่ํา
30 47 EDU พฤติกรรมการอ่านตําราภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
31 48 HUM สภาพปัญหาและจัดการขยะของชุมชนในพื้นที่เขตดุสิต
กรุงเทพมหานครปี พ.ศ. 2559
32 49
HSC พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูส้ ูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังจังหวัด
สมุทรสงคราม
33 51 HUM การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุของเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสาลี จังหวัด
สุพรรณบุรี

ชื่อนักวิจัย
ศักดิ์ศรี สืบสิงห์

หน้าที่
209

รัมภาภัค ฤกษ์วีระวัฒนา

217

ทวีศักดิ์ เล็กตระกูลชัย
กัญญรัชการย์ นิลวรรณ

229
237

พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ

245

อาภาภรณ์ บุลสถาพร

261

สันติ จําปาเงิน

270

ปรเมษฐ์ แสงอ่อน

283

ฐิติรัตน์ ดิลกคุณานันท์

294

สุพัตรา ปราณี

302

ภาวิณี ศิลาเกษ

311

ธีราภรณ์ พลายเล็ก

323

สุดาภรณ์ อรุณดี

334

บุญศรี เลิศวิริยจิตต์

344

อังศุมาลิน วงศ์ศรีเผือก

353

สารบัญ
การนําเสนอประเภทบรรยาย
ลําดับ รหัส Theme
ชื่อเรื่อง
34 52 HUM โครงการศึกษาวิจยั ข้อเสนอแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาด่านสิงขร
ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
35 53 HUM การวิเคราะห์คําร้องเรียนทางเว็บไซต์ของแขกที่เข้าพักโรงแรมระดับ 3 -5
ดาว
36 54
SCI ความแตกต่างของความเข้มข้นของสารเบนซีนทีไ่ ด้จากการตรวจวัดจริง
กับการประเมินด้วยแบบจําลอง CALINE - 4 บริเวณริมถนนโดยรอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
37 55 HUM กลยุทธ์และระบบงานที่มผี ลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการสายการบิน
ต้นทุนต่ํา
38 56
HSC ผลของการกินสารสกัดมะเขือพวงอบแห้งด้วยน้ําเป็นระยะเวลานาน 8
สัปดาห์ ต่อการทํางานหลอดเลือดในหนูแรทเพศผู้ วัยกลางชีวิต
39 57
HSC ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรูก้ ารเป็นโรงพยาบาลทีด่ ึงดูดใจของ
พยาบาลวิชาชีพ
40 58
BUS ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการทําธุรกิจขนาดเล็กของมนุษย์เงินเดือน
41 59 EDU อัตลักษณ์กับการจัดการเรียนการสอนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
42 61
BUS ปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดืม่ ภายในประเทศไทย
43 62 EDU ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาวะผู้นําทางการพยาบาล
ของนักศึกษาพยาบาล
44 63 HUM "องค์บาก Live Show" การสร้างมูลค่าเพิม่ ของทุนทางวัฒนธรรม
45 66
BUS แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซ
46 67
BUS การศึกษาปัจจัยทีม่ ีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
47 69 EDU ปัจจัยในการบริหารจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
48 70
HSC ผลของโปรแกรมป้องกันการพลัดตกหกล้มของผูส้ ูงอายุในสถาน
สงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี
49 72 HUM ความเป็นหลังนวยุคในข้อคิดคํานึงของสมณสภาเพื่อความยุติธรรมและ
สันติเรื่อง “กระแสเรียกของผู้นําธุรกิจ
50 74 EDU ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการเรียนการสอนสําหรับผู้เรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 3 โรงเรียนสันป่าตองศึกษา อําเภอสันป่า
ตอง จังหวัดเชียงใหม่
51 75 EDU รูปแบบคุณลักษณะบัณฑิตครูที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในภาคบริการ

ชื่อนักวิจัย
วลัยพร รัตนเศรษฐ

หน้าที่
361

ศรัญญา มีมุ้ย

371

ศิวพันธุ์ ชูอินทร์

381

นพดล บุรณนัฏ

390

สายจิต สุขหนู

398

ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์

405

บุญชู สงวนความดี
อดิศัย โทวิชา

416
428

สมภูมิ แสวงกุล
ลักขณา ยอดกลกิจ

443
453

รัชฌกร พลพิพัฒน์สาร
ศิริวรรณ แก่นจันทร์
ปองหทัย ไล้สุวรรณ

464
472
484

ฐิติมา ดวงแก้ว

492

มลฤดี โพธิ์พิจารย์

503

กันต์สินี สมิตพันธุ์

511

พัชรณัญท์ สหรัตน์วรกมล

517

ศิริ ชะระอ่ํา

524

สารบัญ
การนําเสนอประเภทบรรยาย
ลําดับ รหัส Theme
52
53

76
77

SCI
SCI

54

78

BUS

55

79

EDU

56

80

HSC

57

81

HUM

58

83

HUM

59

84

HUM

60

86

EDU

61

87

HUM

62

89

EDU

63

90

BUS

64

92

HUM

65
66

93
95

ENG
HSC

ชื่อเรื่อง
ทางการศึกษา
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสู่องค์กรสุขภาวะ
การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อความเข้มแข็งของท้องถิ่นในการจัดการ
ขยะมูลฝอย กรณีศึกษาเทศบาลตําบลสวนหลวง อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม
ปัจจัยการบริหารจัดการที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
อุตสาหกรรม
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา
ผลของการฝึกการเพิม่ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจออก โดย
BreatheMAX ต่อความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลของอากาศหายใจ
ออกที่สูงที่สุด และความดันสูงสุดของการหายใจออกที่บริเวณปาก ใน
กลุ่มผูส้ ูงอายุ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุทางหลวง
แผ่นดิน จังหวัดนครปฐม
การเปรียบเทียบรายวิชาเอกวิชาภาษาจีนในระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งกับจุฬาฯ
การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงต่อความเสียหายหากเกิดเหตุการณ์เกิดน้ําท่วม
บริเวณพื้นที่เศรษฐกิจ ใจกลางกรุงเทพมหานคร
แนวทางการพัฒนาหน่วยงานสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศสู่การเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้
นาฏยลักษณ์ฟ้อนผูไ้ ทยบ้านโพนสวาง ตําบลกุดสิมคุ้มใหม่ อําเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์
ปัจจัยด้านการบริหารการศึกษาที่มีผลต่อพฤติกรรมของนักเรียนใน
โรงเรียนขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความสอดคล้องระหว่างความเป็นพลวัตของตลาด ทรัพยากรของกิจการ
และ ความสามารถเชิงพลวัตกับความสําเร็จของธุรกิจ
แนวทางการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยจากนาฏศิลป์พื้นบ้านที่ปรากฏในการ
แสดงชุดระบําอัศวลีลานาฏดนตรีและระบําหรรษานาฏดนตรี
การใช้พลังงานจากไมโครเวฟร่วมกับอากาศร้อนในการอบแห้งกระชายดํา
พัฒนาการนวดไทยเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทา

ชื่อนักวิจัย

หน้าที่

อดิศัย โทวิชา
ไพบูลย์ แจ่มพงษ์

537
549

ปรุง บุญผดุง

558

สุธนา สิริธนดีพันธ์

566

คทาวุธ ผิวจินดา

576

พรเพิ่ม แซ่โง้ว

587

กาญจนา สิริสิทธิมหาชน

597

ศิวกร พิเศษนิธิโชติ

605

ชัยภรณ์ โคตรเวียง

617

นพรัตน์ บรรณาลัย

627

พระมหาสุเธียร์ คง

637

กรธวัฒน์ สกลคฤหเดช

650

ณฐมน ภูมินทร์

662

ปกรณ์เกียรติ ภูกองพลอย
กิ่งแก้ว แจ้งสวัสดิ์

670
678

สารบัญ
การนําเสนอประเภทบรรยาย
ลําดับ รหัส Theme
ชื่อเรื่อง
67 96 EDU การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ เรื่อง เซลล์
ของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโ้ ดยใช้แบบจําลองเป็นฐาน
68 97
SCI การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนด้วยการวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก กรณีศึกษาช่วงเทศกาลปีใหม่
69 98
HSC ผลของการนวดไทยเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทา ที่มีต่อการ
ผ่อนคลายและความพึงพอใจ กับสมรรถภาพทางกายของผูส้ ูงอายุ 60-80
ปี ในชุมชนวัดคอนเซ็ปชัญ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
70 104 BUS กลยุทธ์การตลาดทีม่ ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน้ําบางน้อย
71 105 EDU ระบบการศึกษาไทยกับการสอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษาทศวรรษที่ 2
และ 3 (พ.ศ. 2552-2561 และ พ.ศ. 2562-2571)
72

109

BUS

73

110

EDU

74

111

EDU

75

113

EDU

76

118

BUS

77

119

BUS

78

120

HUM

79

121

EDU

80

125

HUM

81

127

SCI

ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าพื้นที่ขาย
ของในตลาดนัดของผู้ค้าในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดว้ ยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค TAI ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การยอมรับของผูเ้ รียนในการใช้งานระบบจัดการการเรียนรู้ขนาดเล็ก
สําหรับตรวจแก้ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษด้าน
การบกพร่องทางสติปัญญา
การเปรียบเทียบเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวของ 5 จังหวัดภาคอีสาน
ตอนกลาง
อุปนิสัยการออม แรงจูงใจ และกลุม่ อ้างอิง ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวและการตัดสินใจท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
คุณลักษณะผู้นําของผู้บังคับบัญชา สมรรถนะที่จําเป็นในการปฏิบตั งิ าน
และจรรยาบรรณวิชาชีพเลขานุการที่ส่งต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ของเลขานุการผู้บริหาร
การพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านผากลางดง อําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย
การสํารวจปัจจัยทีเ่ อื้อต่อการเพาะพันธุ์หนูในชุมชนตําบลหอไกร จังหวัด
พิจิตร
องค์ประกอบชนิดอาหารในกระเพาะอาหารของปูแสม Metaplex
elegans บริเวณป่าชายเลนปากแม่น้ํา จังหวัดสมุทรสงคราม

ชื่อนักวิจัย
อุบล บุญชู

หน้าที่
690

สิริทิพ วะศินรัตน์

700

นงนุช บุญแจ้ง

711

ภัทรภร พลพนาธรรม
หนึ่งฤทัย บุญญังกูร

727
738

พรสุดา มัชฌิมา

751

ภัคนันท์ หงษ์ษา

760

ภาคภูมิ อิทธิรัตนะโกมล

771

ลําพึง ศรีมีชัย

781

สุพรรษา เทียมประสิทธิ์

796

สกลภัส ปลูกจิตรสม

807

สมพร สิทธิ

818

จักรกฤษณ์ โพดาพล

829

บุษกร ชมเมือง

839

ธีรดา น้อยถนอม

847

สารบัญ
การนําเสนอประเภทบรรยาย
ลําดับ รหัส Theme
ชื่อเรื่อง
82 128 SCI ผลกระทบจากการทํากิจกรรมบ่อกุ้งต่อประชาคมไส้เดือนทะเล บริเวณป่า
ชายเลนปากแม่นา้ํ จังหวัดสมุทรสงคราม
83 129 SCI การพยากรณ์ปริมาณนําเข้าน้ํามันดิบโดยวิธีอารีมา
84 130 SCI การเตรียมเส้นใยพอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด์เฮกซะฟลูออโรโพรพิลีนด้วย
เทคนิคอิเล็กโทรสปินนิง
85 131 SCI การยืดอายุผลลองกองด้วยการเคลือบสารละลายไคโตซานร่วมกับการ
ฉายรังสีแกมมา
86 132 BUS แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการขาย ของตลาดน้ําโบราณบางพลี
เทศบาลตําบลบางพลี อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
87 135 SCI ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแข็งตัวของนมพาสเจอร์ไรซ์
88 136 HSC การเชื่อมโยงองค์ความรู้สมุนไพรไทยจากภูมิปญ
ั ญาดั้งเดิมมาเป็นด้านการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมสุขภาพและการจัดแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น :กรณีศึกษา
ตํานานยาอุทัยประสิทธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
89 137 ART ละครสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กกําพร้าที่ได้รับ
ผลกระทบจากเอดส์
90 140 ART การสร้างสรรค์รําโทน เพื่อส่งเสริมการเปลีย่ นแปลงความรู้
เรื่องค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
91 142 EDU การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบเลือกตอบเมื่อตรวจ
ด้วยวิธีการให้คะแนนความรู้บางส่วนด้วยวิธีที่ต่างกัน
92 144 SCI ประสิทธิภาพการดูดซับแคดเมียมโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ
93 145 BUS รูปแบบการบริหารธุรกิจ SMEs ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม สู่ความเป็นเลิศ
94 146 SCI การตรวจสอบจุลินทรีย์และประเมินคุณภาพไอศกรีมมะม่วงหาวมะนาวโห่
95 147 ART การออกแบบเชิงแนวคิดของแผ่นพื้นดาดฟ้าแบบระบายอากาศ
96 149 EDU การวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิธีสอนการศึกษาปฐมวัย 1
โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย
และระบบพี่เลี้ยง
97 150 SCI การผลิตไวน์จากไส้ในแคนตาลูปทีเ่ หลือทิ้ง
98 151 ENG การเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินรถตู้โดยสารปรับอากาศประจําทาง
กรณีศึกษา : การเดินรถตู้โดยสาร สายสะพานใหม่-บีทีเอสหมอชิต
99 152 EDU การพัฒนากระบวนการอบรมเยาวชนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
กรณีศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาชัน้ ปีที่ 4 โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”

ชื่อนักวิจัย
สรนันท์ วิธิรวาท

หน้าที่
859

สมฤดี พงษ์เสนา
กนกวรรณ นะวะกะ

868
880

โสรญา เรืองดิษฐ์

888

สาโรจน์ นราศรี

894

กฤษณะ พรมดวงศรี
เสาวภา ไพทยวัฒน์

902
912

สุดาพร นิ่มขํา

924

จิณณ์ฎาภัสส์ สรรคพงษ์

932

วรารัตน์ แสงสุข

943

ชฎาภรณ์ ประสาทกุล
เบญจพนธ์ มีเงิน

955
963

มนัสวี เดชกล้า
กิตติพจน์ วัฒนมั่นคง
ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์

974
979
993

กานต์ชนา สิทธิ์เหล่าถาวร
บรรพจน์ มีสา

1001
1010

ประวีณ วงศ์เทียมจันทร์

1020

สารบัญ
การนําเสนอประเภทบรรยาย
ลําดับ รหัส Theme

ชื่อเรื่อง
อําเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

100
101

153
154

HSC
ART

102

155

HUM

103

156

HUM

104
105

157
158

SCI
SCI

106

159

SCI

107

161

EDU

108

162

HSC

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภายหลังการขยายหลอดเลือดหัวใจ
แนวทางการออกแบบพื้นที่ใช้สอยภายในห้องพักอาจารย์ อาคาร 47
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อ
รองรับกับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
การวิเคราะห์เทคนิคการแปล: "แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับ เด็กต้องคําสาป ภาค
หนึ่งและสอง" โดย เจ เค โรว์ลิง แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยโดย
สุมาลี
การสํารวจความคิดเห็นต่อการจัดเตรียมเอกสารการเรียนการสอน
ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่มะม่วงน้ําดอกไม้
การเปรียบเทียบปริมาณ Trans verbenol และ 8-hydroxymenthol ที่
สกัดจากใบจําปีสิรินธรโดยการกลัน่ และการสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์
เหลวที่สภาวะเหนือวิกฤต
ความหลากชนิดของนกบริเวณจุดดูนกในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
ตําบลบางแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักในรายวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความรู้ของนักศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์
ภาวะซึมเศร้าของผูส้ ูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุแห่งหนึ่ง จังหวัดนครปฐม

109
110

164
165

ART
SCI

111
112
113

167
168
171

SCI
EDU
ART

ละครสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณของเยาวชน
การจําแนกชนิดและเพศของยุงก้นปล่อง Anopheles subpictus, An.
barbirostus และ An. maculatus ด้วยเทคนิคสัณฐานวิทยาเชิง
เรขาคณิตในพื้นที่การระบาดของโรคมาลาเรียในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัด
ราชบุรี ประเทศไทย
การพัฒนาคุณสมบัติเชิงกลของกระดาษเปลือกมะพร้าว
GUI-SCILAB สําหรับการเรียนการสอนเรื่องปริพันธ์เชิงตัวเลข
ละครสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ

114

173

ART

การใช้นาฏศิลป์ไทยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย

ชื่อนักวิจัย

หน้าที่

พิมพ์พิศา กริยาลีลากุล
ดวงใจ ลิ้มศักดิ์ศรี

1030
1041

กาณฑ์ พัวพงศธร

1048

ปาจรีย์ ปัตตพงศ์

1064

ณัฐพล ประเทิงจิตต์
มณฑนะ สมเกิด

1076
1085

นิธินาถ เจริญโภคราช

1093

วัลลภา วาสนาสมปอง

1101

วันวิสาข์ สายสนั่น ณ
อยุธยา
สุวรรณี ใบโพธิ์
ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา

1110

จิตรลดา ชูมี
สาริสา ปิ่นคํา
กฤษณา เพชรซ้อน

1137
1146
1155

ศศิประภา รัตนวราหะ

1164

1120
1128

สารบัญ
การนําเสนอประเภทบรรยาย
ลําดับ รหัส Theme
ชื่อเรื่อง
115 174 BUS กระบวนการแก้ปญ
ั หาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําด้วยรูปแบบการ
แลกเปลีย่ นผลผลิตตามการบริหารจัดการโดยสหกรณ์การเกษตรเมืองสุ
ราษฎร์ธานี จํากัด และสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด
116 175 HUM แมว : หน้าที่เชิงสัญญะที่ปรากฏในประเพณีชีวิตของคนไทย
117 176 ART การสร้างสรรค์ลเิ กสําหรับเยาวชน เรื่อง ฮอร์โมนวัยว้าวุ่น ตอน ความไว้ใจ
ที่ถูกทําลาย
118 177 EDU การส่งเสริมทักษะการสื่อสารเพื่อความร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเทคโนโลยีกับทฤษฎีโซเชียล
คอนสตรัคติวิสต์ในเรื่อง ประชากร
119 178 HSC การรับรูค้ วามเจ็บป่วยและพฤติกรรมการปฏิบัตติ ัวของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม: กรณีศึกษาโรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยาและโรงพยาบาลอ่างทอง
120 179 ART ละครชาตรีคณะธิดา ณ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
121 180 SCI การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมเส้นใยอาหารจากวุ้นสวรรค์
122 181 EDU การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทําหน้าที่ต่างกันของ
ข้อสอบในข้อสอบแบบต่อเนื่องสองขั้นตอนระหว่างวิธีวิเคราะห์ฟังก์ชัน
การจําแนกแบบโลจิสติกกับวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลทั่วไป
123 182 HSC การศึกษาแนวเวชปฏิบัติการรักษาโรคอัมพฤกษ์-อัมพาตด้วยกรรมวิธี
การแพทย์แผนไทย
124 183 HSC สุขภาวะและความเสี่ยงในการทํางานของพนักงานกวาดถนน
กรุงเทพมหานคร
125 184 HSC ความชุกของอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจของผู้เพาะเห็ดใน
จังหวัดเชียงราย
126 188 EDU ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ชื่อนักวิจัย
ชาญวุฒิ แดงอร่าม

หน้าที่
1176

ภาคภูมิ สุขเจริญ
วรรณิกา ไชยสิงห์

1184
1193

เพียงหทัย ยาวิราช

1200

เลอลักษณ์ ไล้เลิศ

1208

สุนิศา โพธิแสนสุข
ศิริลักษณ์ นามวงษ์
อัชฌาภรณ์ ตันติดํารงกุล

1220
1227
1234

รุสนี มามะ

1242

ธนิดา รัตนวิจติ ร

1256

ปัทมาพร บัวแดง

1264

สมรวย อภิชาติบุตรพงศ์

1276

127
128

189
190

SCI
ART

กิตติศักดิ์ เตชะกาญจนกิจ
ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์

1285
1293

129

191

HUM

อารีรัตน์ วัชรโยธินกุล

1301

130

192

HUM

จุฑามาศ กันตพลธิติมา

1317

แนวทางการศึกษาการรับรู้เชิงพื้นที่ผังพื้นด้วยภาพกราฟิกสามมิติ
หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เซรามิกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หนึง่
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของชุมชนหาดส้มแป้น จังหวัดระนองที่
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ความคาดหวังและมิติความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการ
ท่องเที่ยวเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี
ภาพลักษณ์ และทัศนคติต่อการท่องเที่ยวในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ส่งผลต่อการกลับมาเยือนซ้าํ

สารบัญ
การนําเสนอประเภทบรรยาย
ลําดับ
131
132
133

รหัส Theme
ชื่อเรื่อง
193 BUS แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดระยอง
194 ENG การพัฒนาบ้านพักอาศัยแบบสําเร็จรูป
196 SCI การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ําเสียพื้นที่
จังหวัดสมุทรสงคราม
134 198 EDU การเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานในวิชาตลาด
การเงินและสถาบันการเงินระหว่างนักศึกษาที่เพศและพื้นความรู้เดิม
ต่างกัน
158 170 HSC อิทธิพลของปัจจัยด้านบุคคลการบําบัดรักษาและการสนับสนุนจาก
ครอบครัวและสังคมต่อการไม่กลับไปเสพยาซ้ํา ณ วัดแห่งหนึ่งในภาคใต้

ชื่อนักวิจัย
อนัญญา ปาอนันต์
ภาวดี บุญรอดอยู่
ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์

หน้าที่
1335
1353
1366

เพชรี ศิริกิจจาขจร

1375

ณัฐติญา นกแก้ว

1602

สารบัญ
การนําเสนอประเภทโปสเตอร์
ลําดับ รหัส Theme
ชื่อเรื่อง
135 14
ENG การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงของระบบการกําจัดก๊าซ

ชื่อนักวิจัย
อุไรรัตน์ ทาบุตร

หน้าที่
1387

ขนิษฐา แก้วท่าพญา

1398

จิตติมา จันทร์ทอง

1405

พันธ์ทิพา คนฉลาด

1412

รัตวัลย์ ศิริเลี้ยง

1417

กรพินธ์ ศุกรีรัตน์

1428

ขวัญชัย วงษ์เวช

1438

จิตราภา คนฉลาด

1451

วรางคณา เพ็ชรฉวี

1461

คริษฐ์สพล หนูพรหม

1472

คาร์บอนไดออกไซด์ แบบช่องจุลภาคในระบบผลิตไบโอแก๊ส
136

18

EDU

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลั ติมเี ดีย เรื่อง การแก้โจทย์ปญ
ั หาการ
บวก ลบ คูณ หารระคน วิชาคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3

137

26

SCI

ปัจจัยสภาพแวดล้อมบางประการที่มีผลต่อการปรากฏของหนอนผีเสื้อ
เจาะต้นสัก (Xyleutes ceramicus Walker)ในสวนป่าแม่ลี้ จังหวัด
ลําพูน

138

27

EDU

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคิดและกระบวนการคิดของ
มนุษย์ โดยใช้สื่อการสอนประเภท e-book

139

29

HSC

การพัฒนาแกนนําในการส่งเสริมพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยของ
ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลเมือง จังหวัด
เลย

140

32

BUS

แนวทางการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการลงทุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์
ในประเทศกัมพูชา

141

34

HUM

การวิเคราะห์เนื้อหาเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน

142

39

SCI

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการร้านขายหนังสือ ใน
อําเภอเมือง จังหวัดเลย

143

60

EDU

แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานวิชาการ สู่การเป็นสถานศึกษาใน
ประชาคมอาเซียน เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 9 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระนอง

144

64

SCI

การผลิตแตงกวาอินทรียโ์ ดยการใช้สารซีโอไลต์

สารบัญ
การนําเสนอประเภทโปสเตอร์
ลําดับ รหัส Theme
ชื่อเรื่อง
145 65 HUM รูปแบบและกลยุทธ์การปฏิบัติการข่าวสารของกลุ่มขบวนการก่อความไม่

ชื่อนักวิจัย
เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ

หน้าที่
1480

สัญญาศรณ์ สวัสดิไ์ ธสง

1488

สุดาพร ตงศิริ

1500

ดารชาต์ เทียมเมือง

1506

สงบ จังหวัดชายแดนใต้ กรณีการข่าวลือ ข่มขู่ ห้ามทํางานวันศุกร์
146

71

HUM

กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติที่มีผลต่อทักษะความเป็นพลเมือง
ตามระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัย

147

82

SCI

การเจริญเติบโตของปลาหมอไทย (Anabas testudineus) ที่เลี้ยงด้วย
อาหารผสมดักแด้ไหมที่ระดับต่างกัน

148

85

SCI

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงของชุมชนริมแม่น้ําปิง
จังหวัดเชียงใหม่

149

91

HSC

Micro-tensile bond strength of different surface treatments on Anawat Kwansirikul

1515

sclerotic dentin
150

99

ENG

การลดปริมาณความชื้นในแม่พิมพ์เครื่องทองเหลืองด้วยวิธี Horizontal

วิรงรอง แสงเดือน

1526

ฐชาดา โคตมงคล

1534

วัชราภรณ์ ทาหาร

1543

convection โดยการควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ
151

101

HUM

กระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเพื่อความมั่นคงด้าน
อาชีพ บ้านโนนโพธิ์ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

152

114

SCI

ประสิทธิภาพของสารสกัดว่านท้องใบม่วงในการยับยั้งการติดเชื้อไวรัส
เฮอร์ปสี ์ซิมเพล็กซ์ ทัยป์-1

153

123

ART

แนววิธีการเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ของนักดนตรีสํานักพาทยรัตน์

มนตรี พันธ์รอด

1555

154

126

ART

วิธีการเป่าปี่ใน “ว่าดอก” ของ ครูปี๊บ คงลายทอง

คํารณ สุขใส

1563

148

SCI

การประเมินผลการดําเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว: บทเรียนจาก

ณฐพล รําพึงกิจ

1571

160

SCI

ผลของวัสดุชีวมวลร่วมกับการฉายรังสีแกมมาต่อคุณสมบัติเชิงกลของยาง นงนุชนาถ มณีนลิ
คอมโพสิตสําหรับกระถางชํา

1579

163

BUS

แนวทางการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1588

155

156

157

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุภาวดี สุทธิรักษ์

1

กระบวนการเรียนรูของชุมชนทีท่ ําใหชุมชนเขมแข็งในจังหวัดสมุทรปราการ
สุชีลา ศักดิ์เทวิน1 และธุวพล คงนอย2
1

คณะวิทยาการจัดการ, 2สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
email: pikul-su@hotmail.com

บทคัดยอ
การศึกษาลําดับขั้นตอน องคประกอบ และปจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรูของชุมชนที่ทําใหชุมชนเขมแข็ง
ในชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ มีทั้งหมด 3 กลุม
ไดแก 1) บุคลากรขององคการบริหารสวนทองถิ่น 2) ผูนํากลุม องคกร ชุมชนที่อาศัยอยูในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล และ 3) นักวิชาการผูนําชุมชน ประชาชนในชุมชนที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสํารวจ แบบสัมภาษณ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสํารวจ สัมภาษณ และประชุม
สนทนากลุม การวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหา
ผลการศึกษา พบวา ลําดับขั้นตอน ประกอบดวย 1) การรวมคน ผูนําหรือแกนนํา มีวัตถุประสงครวมกัน มีการ
ระดมเงินลงทุน และมีการแบงงานกันตามหนาที่ 2) รวมคิด การรับฟงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะ รวมตัดสินใจ สรางความ
เขาใจรวมกัน รวมวิเคราะหปญหา กําหนดแนวทาง แผนงานในการแกปญหาและประชุมวางแผนการดําเนินงานรวมกัน 3)
รวมดําเนินการ สมาชิก ในกลุมไดรับมอบหมายตามหนาที่ของตนเอง ดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ของกลุม และแลกเปลี่ยนเรียนรูการทําหนาที่ของตนเองใหคนอื่นไดรับทราบดวย มีประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงาน 4)
รวมสรุปบทเรียน เพื่อสราง พลังปญญา ทําใหเกิดการเชื่อมตอและนําไปสูการพัฒนา รวมทั้งบทเรียนภายในชุมชนและนอก
ชุมชน 5) รวมรับผลประโยชน ที่เปนคาตอบแทน และผลประโยชนที่ไมใชคาตอบแทน
องค ป ระกอบของกระบวนการเรี ย นรู ประกอบด วย 1) ภายในชุ ม ชน ได แ ก ผู นํากลุ ม หรื อสมาชิ กในกลุ ม
การถายทอดความรูใหแกสมาชิก ปราชญชาวบาน หนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาจัดอบรม
ใหความรู สงเสริมสนับ สนุนกิจกรรม 2) ภายนอกชุมชน ไดแก การศึกษาดูงานกลุมอื่นๆ การอบรมกับหนวยงานภายนอก
การคนควาขอมูลจากสื่อสังคมออนไลน การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุม เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามาเรียนรูกับกลุม
ปจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู 1) ปจจัยภายใน ไดแก ผูนํา สมาชิก และ ชุมชน 2) ปจจัยภายนอก ไดแก
การเข ามามี ส วนร ว มจากหนวยงานที่ เ กี่ ย วข องทั้ ง ภาครั ฐ เอกชน ผู ป ระกอบการ และสถาบั นการศึ กษา 3) ป จจัย ด า น
สภาพแวดลอมภายในชุมชนมีทรัพยากรหรือวัตถุดิบที่สามารถนํามาใชในกระบวนการผลิตหรือการทํากิจกรรมของกลุม โดย
การนําทรัพยากรมาใชไดอยางสูงสุด อาจเกิดจากการถายทอดจากรุนสูรุน หรือจากสมาชิกสูสมาชิก ซึ่งเปนการนําความรูมา
ประยุกตใชในการนําทรัพยากรในทองถิ่นมาสรางรายไดใหกับกลุมหรือชุมชน
คําสําคัญ : กระบวนการเรียนรู, เศรษฐกิจชุมชน, ปจจัยที่เกี่ยวของ
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Abstract
The study step, configuration and factors relating with community learning process for the
stronger of community. It is a qualitative and quantitative research. Population were 3 groups of : 1)
Personnel of community organization. 2) Leader and people in municipal area.3) Community scholar who
had good practice in SamutPrakan Province. the instruments. The instruments of data collecting were
survey and interview. Data collected from survey and focus group. Data analyst were content analysis and
synthesis.
The sequence were : 1) The integration of leader for coordination objectives, raising funds and
division of duty. 2) Share idea, hearing, suggestion and coordination in decision, understanding, problem
analysis, guideline, planning, meeting for coordination. 3) participation, members of group had assigned
duties for goal of group and exchange idea to others for fallow up. 4) Share lesson for esscutial wisdom,
make connection to development inside and outside community. 5) Co-beneficiaries with compensation
and no compensation.
Configuration of learning process included 1) internal community were leader and member,
knowledged transfer to other members, local wisdom, government official sector, state enterprise sector,
private sector, supported training activities by academic 2) external community were studied or visited
other groups, training with external sector, search data on social online, knowledged changed between
other groups and outsiders could learn in the group.
Factors of learning process included 1) internal factors were leader, member and community 2)
internal factors were participation between government official sector, state enterprise sector, private
sector, trader and educational institute 3) internal environmental factors in community were local
resource and material that could be used in production process and activities of group: maximum
resource, due to transfer of knowledged form generation to generation or member to member while
knowledged adaptation used to local resources made income of group or community.
KEYWORDS: learning process, economic community, factors relating
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บทนํา

ชุมชนเขมแข็งเปนวิสัยทัศนและทิศทางในการพัฒนาประเทศเพื่อใหประเทศไทยเปนชุมชนหรือสังคมที่พึงประสงค
ประกอบดวย ชุมชนมีคุณภาพ ชุมชนแหงภูมิปญญาและการเรียนรู และชุมชนมีความสามัคคี เอื้ออาทรตอกัน เนื่องจากชุมชน
เปนรากฐานของสังคม เมื่อชุมชนมีการพัฒนาและเจริญกาวหนา หมายถึงชุมชนนั้นมีความเขมแข็งเปนที่นาสนใจ ดังนั้น ชุมชน
เขม แข็ ง จึง หมายความวา ชุ มชนที่ สามรถพึ่ง พาตนเองได มี การเรียนรูแ ละแลกเปลี่ย นเรีย นรูร วมกันระหวางคนในชุ มชน
(ทัศนีย ลักขณาภิชนชัช, 2545) จังหวัดสมุท รปราการ เปนจังหวัดหนึ่งที่ตองดําเนินงานตามนโยบายในการพัฒนาประเทศ
เพื่อเขาสูชุมชนและสังคมเขมแข็ง ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบดวย 6 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอ
บางพลี อําเภอบางเสาธง อําเภอพระประแดง อําเภอพระสมุทรเจดีย และอําเภอบางบอ ซึ่งแตล ะอําเภอมีการสง เสริมให
ประชาชนในชุ ม ชนรวมกลุ ม กันเพื่ อดํ าเนินกิจกรรมต างๆ เช น กลุ ม วิส าหกิจชุ ม ชน กลุ ม แม บ าน กลุ ม แม บ านเกษตรกร
กลุมผูสูงอายุ เปนตน
สภาพทั่วไปของพื้นที่แตละอําเภอมีความแตกตางกัน เนื่องจาก จังหวัดสมุทรปราการมีแมน้ําเจาพระยาไหลผานและ
อยูติดกับทะเล ซึ่งทําใหแยกพื้นที่ออกเปน 3 สวน ไดแก พื้นที่ราบลุมอยูทั้งสองฝงของแมน้ําเจาพระยา พื้นที่ใกลชายฝงทะเล
ซึ่งพื้นที่สวนนี้น้ําทะเลจะทวมถึง และพื้นที่ราบกวางบริเวณตอนเหนือและตะวันออก ดังนั้น ความแตกตางของพื้นที่จึงทําใหวิถี
ชีวิต และภูมิปญญาที่มีอยูในชุมชนของแตละอําเภอ มีความแตกตางกันออกไป การรวมกลุมกันของคนในชุมชนบางแหงเกิด
จากปญหาในพื้นที่ ซึ่งคนในชุมชนเอง มีการเรียนรูและนําปญหาที่เกิดขึ้นมาเปนแนวทางในการปฏิบัติเพื่อทําใหกลุมสามารถ
พึ่งพาตนเองได การรวมกลุมของคนในชุมชนตามรูปแบบกลุมวิสาหกิจชุมชนจึงมีจํานวนมาก ทั้งจากความตองการของชุมชน
เอง และตามนโยบายของภาครัฐ เมื่อการการจัดตั้งกลุมวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 หมวด
๔ การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน มาตรา ๒๖ ซึ่งคนในชุมชนตองมีการประกอบกิจการอยางครบวงจร ไดแก การใหความรู การ
สนับสนุน การรวมมือซึ่งกันและกัน การศึกษาเกี่ยวกับการนําวัตถุดิบ ทรัพยากร หรือภูมิปญญาของชุมชนมาใชใหเหมาะสมกับ
กิจการของกลุมและสภาพทองถิ่น (พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548) เพื่อใหเกิดความเขมแข็งชุมชนจึงควรมี
ลักษณะดังนี้ 1) ชุมชนที่คนในชุมชนสามารถดํารงอยูอยางมีศักดิ์ศรี ไมรอคอยความชวยเหลือจากภายนอกมีความสามารถใน
การพึ่งตนเอง 2) คนในชุมชนมีความมั่นคงปลอดภัยในการดํารงชีวิต 3) มีวิสัยทัศนสามารถคาดการณปญหาที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต และมองเห็นแนวทางการแกไขปญหาเหลานั้น 4) คนในชุมชนมีความรักและหวงแหนชุมชน
ประชาชนในชุมชนจึงเปนผูตัดสินใจเองวาศักยภาพและตนทุนที่ชุมชนมีนั้น สามารถนํามาใชใน การผลิตหรือตอ
ยอดองคความรูของภูมิปญญา และสามารถแบงปนผลประโยชนจากการผลิตรวมกันอยางไรชุมชนตองคิดเอง ทําเองและได
ประโยชนเอง วิถีทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจึงนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนไมใชการมุงเนนที่พัฒนาเพื่อเอาแตความรํ่ารวย
อย างเดี ย วหากแต เ ป นการพั ฒ นาเศรษฐกิจชุ ม ชนเพราะมี เ ป าหมายที่ สํ าคั ญ อยู ร วมกัน เช น 1) การพั ฒ นาคนที่ มี ขี ด
ความสามารถ 2) ชุมชนที่มีการสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหสามารถพึ่งตนเองได 3) การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน
ใหมีความเขมแข็งตามศักยภาพของตนเองมีความอยูดีกินดีอยางถวนหนา และ 4) การรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญ ญาท องถิ่ นใหส ามารถดํ ารงสื บไป เมื่อชุ มชนสามารถดํ าเนินการจนประสบ
ความสําเร็จแลวสามารถใช เปนตั วอย างในการเรีย นรู มีแนวคิดวิธีการ ซึ่งสามารถกอใหเกิด การพัฒนาในลั กษณะเดี ยวกัน
ออกไปในวงกวาง ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้จึงศึกษาเพื่อหากระบวนการเรียนรูของชุมชนที่ทําใหเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งและการ
นําไปใชประโยชนของชุมชนที่มีความเขมแข็ง โดยกลุม ชุมชน หรือองคกรอื่นๆ สามารถนําตัวบงชี้ดังกลาวไปใชเปนแนวปฏิบัติ
ที่ดี และสามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของตนเอง และชุมชนอื่น ๆ ได

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรม
ประทีป วีรพัฒนนิรันดร (2541) พบวา เศรษฐกิจชุมชน คือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คน ในชุมชนหรือสมาชิกของ
กลุมมีสวนรวมในการคิด รวมทํา รวมรับผลประโยชน และเปนเจาของรวมกันโดยคนในชุมชนหรือสมาชิกของกลุม ซึ่งมีการ
พัฒนาจากศักยภาพของชุมชนหรื อทุนในชุ มชน ซึ่ง เปนการรวมกันทั้ งเงิ นทุน แรงงาน วัฒนธรรม ภูมิ ปญญาทองถิ่น ที่ดิ น
ทรั พ ยากร เป นต น โดยมี เ ป าหมาย คื อ เพื่ อพั ฒ นาศั กยภาพของชุ ม ชนตั้ ง แต ร ะดั บ บุ ค คล ครอบครั ว และชุ ม ชนโดยใช
กระบวนการเรียนรู เพื่อพัฒนาชุมชนอยางบูรณาการ การพัฒนาชุมชนอยางบูรณาการจากฐานคิด ประกอบดวย 1) มีคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนา โดยยึดพื้นที่เปนหลักในการพัฒนาจากความตองการของชุมชนและสอดคลองกับศักยภาพของชุมชน
ทองถิ่น 2) การสรางเครือขายความรวมมือ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน หรือ ผูประกอบการ โดยมีชุมชนหรือ
กลุมเปนแกนกลางและมีภาคสวนอื่นๆ ชวยในการกระตุน อํานวยการ พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนในการพัฒนา 3) การ
พัฒนาโดยเริ่มจากความตองการกลุม ชุมชน เพื่อไปสูระดับสังคม ซึ่งจะเปนการพัฒนาที่ตอเนื่องและเกิดความยั่งยืน 4) มีการ
สงเสริมใหคนในชุมชนเกิดการรวมกลุมหรือสรางเครือขาย เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน ทั้งดานการศึกษา สาธารณะ
สุข การผลิต การตลาด การระดมทุน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญา
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ทองถิ่น 5) มีการใชกิจกรรมตางๆ ในการพัฒนาชุมชนหรือกลุม ในการเรียนรูดานอาชีพที่มีความหลากหลายเพื่อเปนทางเลือก
แกสมาชิกหรือคนในชุมชนซึ่งมีความแตกตางกันในดานเพศ วัย การศึกษา ความถนัด ฐานะเศรษฐกิจ และ 6) เพื่อใหเกิดความ
มั่นคง กลุ ม หรื อชุ ม ชน ควรยึ ด ปรั ช ญาการพัฒ นาเศรษฐกิจชุม ชน ตามแนวพระราชดํ ารัส หรื อการพั ฒ นาเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง
กระบวนการเรียนรูชุมชน ปรัชญาแนวคิด (ประทีป วีระพัฒนนิรันดร,2542)
1) มนุษยมีศักยภาพในการเรีย นรูสูง สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได การเรียนรูนอกจากจะสรางสรรคภู มิ
ปญญาใหมนุษยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องกอใหเกิดความภาคภูมิใจและความปติแกผูเรียนรูอีกดวย
2) การปฏิรูปการศึกษาควรมุงเนนการแกปญหาความทุกขยากใหแกคนสวนใหญ ของประเทศ โดยกระจายการ
เรียนรูออกจากสถานศึกษาไปสูชุมชน หรือคืนการศึกษาใหชุมชน เพื่อใหการเรียนรูนั้นตอบสนองความตองการของชุมชน และ
ทําใหเกิดการสะสมองคความรูในทองถิ่น ซึ่งจะเปนฐานสําหรับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นและนําไปสูการปฏิรูปการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา ทั้งยังชวยใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางชุมชนและสถานศึกษา ตางฝายตางชวยเสริมสรางความเขมแข็ง
ซึ่งกันและกันกลาวคือนักเรียน ครู และชุมชน อยูในกระบวนการเรียนรูรวมกัน เปนทั้งผูสอนและผูเรียนรูไปพรอมๆ กัน
3) บุคคลและชุ มชนมีค วามหลากหลาย ทั้ง ทางเศรษฐกิจ สั งคม วัฒนธรรม ทรัพ ยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
ฯลฯ การนํารูปแบบการเรียนรูที่ประสลความสําเร็จในชุมชนหนึ่ง ไปใชในอีกชุมชนหนึ่ง หรือการวางแผนจากสวนกลางแลว
นําไปให ชุ มชนท องถิ่ นปฏิบั ติ จึงมั กประสบความลม เหลว นอกจากนี้ปจจัยทั้ งภายในและภายนอกชุ ม ชนยัง เปลี่ ยนแปลง
ตลอดเวลา จึงตองพัฒนารูปแบบการเรียนรูในแตละชุมชนอยางตอเนื่อง เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
4) เป าหมายการจัด กระบวนการเรี ย นรู ใ นชุ ม ชน คื อ เพื่ อสร างป ญ ญาให ค นในชุ ม ชนสามารถพั ฒ นาตนเอง
ครอบครัว และชุมชน ไดอยางบูรณาการ หรือเพิ่มเสริมสรางพลังใหคนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองไดมากขึ้น
รวมทั้ ง สง เสริ มการแลกเปลี่ ย นเรีย นรูแ ละการเชื่อมตอประสบการณร ะหวางบุ คคลและชุ ม ชนโดยผานกระบวนกลุ มและ
เครือขายการเรียนรู
5) การจัดกระบวนการเรีย นรู ในชุม ชนให มีคุ ณภาพ เพื่ อพั ฒนาชุ ม ชนทองถิ่ นอยางบู รณาการนั้น มีส าระและ
ขอบเขตกวางขวาง โดยเฉพาะการเลี้ยงชีพของคนในชุมชน ซึ่งจําเปนตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากทุกสวนของสังคม ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อาทิ นักวิชาการ สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน นักธุรกิจองคกรบริหารสวนทองถิ่น
องคกรพัฒนาเอกชน ฯลฯ การเรียนรูในชุมชนจึงมิไดเกี่ยวของกับบุคลากรทางการศึกษาเทานั้น แตเปนการเรียนรูรวมกันของ
ทุกฝาย
6) การจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชนควรนําไปสูวัตถุประสงคหลายๆ ประการพรอมกันๆ กัน เชน เพื่อสืบคน
ผูนําจิตวิญาณ สรางความเขาใจรวมกัน สรางคุณคาและจิตสํานึกใหม ปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมที่ดีงาม เกิดความเอื้ออาทร
สรางวิสัยทัศ นรวมกัน สร างกระบวนทั ศนใหม (วิธีคิ ดและวิธีทํางาน) ทราบป ญหาและความตองการของชุมชน ไดแ นวทาง
วิธีการ และแผนงาน การแกปญหา ไดเริ่มทดลองปฏิบัติ ไดโจทยวิจัย เกิดการสะสมองคความรูในทองถิ่น ไดองคความรูใหม
และขยายผลผานการสรุปบทเรียนรวมกัน ไดหลักสูตรทองถิ่นและนําไปสูการปฏิรูปการเรียน การสอน ชุมชนมีโอกาสเรียนรู
และจัดการรวมกัน รวมทั้งสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษและฟนฟู
ดังนั้น ควรเรงทําการพัฒนาปรัชญาแนวคิด ยุทธศาสตร และยุทธวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชนที่มีคุณภาพ
เพื่อใหชุมชนนําไปใชเปนแนวทางในการสรางรูปแบบการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการของทองถิ่นได
ดวยตนเอง
ขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชน มี 5 ขั้นตอน ไดแก รวมคน รวมคิด รวมทํา รวมสรุปบทเรียน และรวม
รับผลจากการกระทํา ถาวงจรแหงการเรียนรูของชุมชนใดหมุนไดเร็วหรือ มีพลวัตสูง แสดงวาชุมชนนั้นมีพลังการเรียนรูสูง
1) รวมคน ถึงแมวาการจัดการเรียนรูตองยึดหลักวาทุกคนในชุมชนมีความสําคัญเทาเทียมกันแตในทางปฏิบัติ การ
จัดการเรียนรูในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และทรงพลังตองเริ่มตนจากการรวมคนในชุมชนขึ้นเปนองคกรชุมชน
เพื่อเรียนรูเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ความสัมพันธของตนเองกับครอบครัว ชุมชน และสังคม ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี การจัดการ การประกอบอาชีพ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย การดํารงชีวิตอยางมีความสุข
การรวมคนมี วัต ถุ ป ระสงค เ พื่ อรวม “พลั ง ใจ” เป น การเสริ ม ใจซึ่ง กันและกัน สมาชิ กมี ค วามสนใจและมี
วัตถุประสงครวมกัน ทําใหเกิด จิตสํานึกร วมในการแกปญหาและพัฒนาท องถิ่น เกิดความรั ก ความสามัคคี และความเอื้อ
อาทร องคกรชุมชนที่มีสมาชิกหลากหลาย ทั้งเพศ วัย และอาชีพ ถาปรึกษาหารืออยางตอเนื่อง องคกรชุมชนนั้นยอมมีความ
เขมแข็งจํานวนองคกรในชุมชน อาจมีมากกวา 1 องคกร ซึ่งสมาชิก 1 คนอาจเปนสมาชิกหลายองคกรได เชน เปนทั้งสมาชิก
กลุมออมทรัพย กลุมเกษตรปลอดสารพิษ กลุมปาชุมชน ถามีจํานวนองคกรในชุมชนมาก แสดงวาชุมชนนั้นเขมแข็ง เพราะมี
จํานวนผูนํามาก ทําใหเกิดกลุมผูนําติดตามมา ซึ่งเปนทุนทางสังคมที่สําคัญที่สุดของชุมชน
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การรวมคนเปนกลุมและการเชื่อมตอองคกรเปนเครือขายสามารถกระทําไดหลายวิธี ขึ้นอยูกับสถานการณในแต
ละทองถิ่น วิธีที่ไดรับความนิยมไดแก การจัดเวที อาจเรียกวา เวทีชาวบาน หรือเวทีประชาคม เปนการเปดพื้นที่ทางสังคม
แลวนําประเด็นที่ชุมชนใหความสนใจมาเปนเครื่องมือในการรวมคนและการสืบคนผูนําจิตวิญญาณ เชน การเลี้ยงชีพ ปญหา
สิ่งแวดลอม ปญหายาเสพติด การรักษาสุขภาพ พิธีกรรมและประเพณี ดนตรีพื้นบาน ประวัติศาสตรชุมชน เปนตน
เวทีหลายแหงใชผูนําในชุมชนเปนเครื่องมือในการรวมคน อาจเปนพระภิกษุ ครูหมอพื้นบาน ผูนําจิตวิญญาณดาน
พิธีกรรม หรือผูนําภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งผูนําเหลานี้มักเปนผูนําตามธรรมชาติ ซึ่งมีคุณธรรม ซื่อสัตย เสียสละ อดทน อดกลั้น
และมีจิตใจอาสาสมัครในบางกรณี องคกรจากภายนอก โดยเฉพาะหนวยงานของรัฐและองคกรพัฒนาเอกชน เขาไปกระตุนให
คนในชุมชนรวมตัวกัน เชน กรมการพัฒนาชุมชน และกรมสงเสริมการเกษตร เขาไปจัดตั้ง กลุมออมทรัพย และกลุมอาชี พ
องคกรพัฒนาเอกชนกระตุนใหรวมตัวกันเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมสวนภาคธุรกิจที่มีบทบาทเดนชัด ไดแก บริษัทบางจากฯ ที่
สงเสริมใหชาวบานรวมตัวกันทําธุรกิจคาน้ํามัน เปนตน
การจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชนใชคนเปนทั้งปจจัยและเปาหมายการเรียนรู ดังนั้นการรวมคนจึงเปนขั้นตอนที่
สําคัญที่สุด ถาใชความคิดเปนเครื่องมือในการรวมคนจะสามารถ รวมพลังใจของผูนําจิตวิญญาณไดเปนอยางดี ทําใหไดคนที่มี
คุณภาพ มี พลั ง และรวมตัวกันอยางยั่ง ยื น ซึ่ง จะส งผลให การดําเนินงานในขั้นต อๆ ไปประสบผลสําเร็จถาการรวมคนใช
ผลประโยชนเปนตัวลอ อาจไดคนจํานวนมากในระยะเวลาอันสั้น แตจะไดเฉพาะกายไมไดใจ และมักไดคนที่ไมมีคุณภาพ เปน
การรวมคนที่ไมมีความยั่งยืน ซึ่งเปนวิธีการที่หนวยงานของรัฐสวนใหญนิยมใช ซึ่งทําใหระบบ คิดของชุมชนในการพึ่งตนเองถูก
ทําลาย
2) รวมคิด มีวัตถุประสงคเพื่อระดม “พลังความคิด” ใหรูแจงโดยผานกระบวนการ มีสวนรวมในการระดมสมอง
เพื่ อระดมความคิด สร างความเขาใจรวมกัน ปรับ กระบวนทั ศนส รางวิสัย ทั ศนรวม แลกเปลี่ย นความรูแ ละประสบการณ
วิเ คราะหป ญ หาและโอกาสอยางรอบด าน จัด ลําดับ ความสํ าคั ญของป ญหา กําหนดแนวทาง วิธีการ และแผนงานในการ
แกปญหา
3) รวมทํา มีวัตถุประสงคเพื่อรวม “พลังการจัดการ” ดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนด โดยใชหลักสหกรณ ใช
การฝกฝนจากการทดลองปฏิบัติ ใชการปฏิบัติในพื้นที่จริง กิจกรรมจริง สถานการณจริง เสริมดวยหลักการ ทฤษฎี เทคโนโลยี
และระบบการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งการแบงบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบทางภาคีการพัฒนาตางๆ อยางเหมาะสม ยอม
ทําใหการใชทรัพยากรเกิดประสิทธิผล
4) รวมสรุปบทเรียน มีวัตถุประสงคเพื่อสราง “พลังภูมิปญญา” โดยเริ่มจากการประเมินตนเอง และประเมินผล
งาน โดยผานกระบวนการกลุมและเครือขายการเรียนรู ทําใหเกิดการเชื่อมตอทักษะความรู และประสบการณ นําไปสูการ
พัฒนาองคความรูใหมขององคกร จากนั้นเผยแพร องคความรูผานสื่อตางๆ เชน เอกสาร วิทยุ โทรทัศน เปนตน ไปสูองคกร
ชุมชนอื่นๆ
5) รวมรั บผลจากการกระทํา มีวัต ถุประสงค เพื่อสราง “พลั งปติ ” โดยการยกย อง ชื่ นชม และใหกําลังใจคนที่
เสียสละและทํางานใหกับชุมชนและสั งคม ทําให เกิดความภาคภูมิใจและมีความสุขจากการทํางานรวมกัน สวนผลจากการ
กระทํ าอาจไดรั บในมิติที่ แตกต างกัน เช น สมาชิ กองค กรชุ มชนไดรับ ผลทางดานเศรษฐกิจ นักเรี ยนได เรีย นรูศักยภาพของ
ทองถิ่นซึ่งนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น และการปฏิรูปการเรียนการสอนในสถานศึกษา(ประทีป วีระพัฒนนิรันดร 2542)
ดังนั้น การเรียนรู จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางถาวรของผูเรียน เกิดจากการฝกฝนอบรม หรือการ
มีประสบการณทั้งทางตรงและทางออม กระบวนการเรียนรูของผูเรียน จึงมุงเนนขั้นตอนของการกระทํา ซึ่งดําเนินการอยาง
ตอเนื่องจนผูเรียนเกิดการเรียนรู จําแนกได 2 ระดับ คือ 1) กระบวนการเรียนรูระดับพื้นฐาน เปนกระบวนการเรียนรูที่ไม
ยุงยากซับซอน ไดแกการเรียนรูสัญญาณ การเรียนรูสิ่งเรา-การตอบสนอง การเรียนรูแบบลูกโซ การเรียนรูเชื่อมโยงถอยคํา
2) กระบวนการเรียนรูระดับสูง เปนกระบวนการเรียนรูที่ซับซอน และตองใช ความรูจากกระบวนการเรียนรูระดับพื้นฐาน
ไดแก การเรียนรู การแยกแยะสิ่งเรา การเรียนรูมโนคติ การเรียนรูหลักการ การเรียนรูการแกปญหา มีสวนเกี่ยวของกับการ
จัดการเรียนรู 2 ทางคือ 1) ผูสอนใชกระการเรียนรู ที่เหมาะสม กําหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูที่สมบูรณเต็มตามศักยภาพ และ 2) ผูเรียนมีความสามารถทางกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายติดตัวไป
ใชในชีวิตจริง
กระบวนการเรียนรูที่พึงปรารถนาในสังคม
จากเอกสารบทความทางวิชาการตางๆ ไดกลาวถึง รูปแบบของการเรียนรู (Learning Style) ไววาไมมีรูปแบบการ
เรียนรูแบบใดแบบหนึ่งที่สมบูรณแบบ ที่เหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคคล และการเตรียมคนรูโลก
ยุค ข อมู ล ขาวสารนี้ ดั ง นั้นการจัด การเรี ย นรูจึง ควรเป นรู ปแบบ กระบวนการเรี ย นรู ร ะดั บ โลก(Global Learning)ที่ เ นน
กระบวนการเรี ย นรู แบบมี ส วนร วม(Ccooperative learning) กระบวนการของการพึ่ ง พาระดับ สากล ซึ่งเป นรู ป แบบ
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กระบวนการเรียนรูที่หลากหลายและเปดกวางสําหรับผูเรียน เพื่อใหแตละคนพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของตนอยาง
เต็มที่และเหมาะสมที่สุด รูปแบบกระบวนการเรียนรูของผูเรียนที่พึงปรารถนาในสังคมสามารถจําแนกไดเปน 2 กลุม ดังนี้
1) กระบวนการเรียนรูที่เปนสวนรวม หมายถึง กระบวนการเรียนรูที่ทําใหผูเรียน เกิดการเรียนรูผสมผสานทั้งดาน
ความรูความเขาใจ ทักษะกระบวนการและเจตคติ โดยไมจํากัดเนื้อหาสาระวิชา ได แก กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม
กระบวนการเรียนรูแบบประสบการณกระบวนการทักษะชีวิต กระบวนการการจัดการ กระบวนการของการอยูรวมในสังคม
กระบวนการของการพึ่งพากันในระดับสากล
2) กระบวนการเรียนรูที่มุงเฉพาะดาน ซึ่งอาจจําแนกไดเปน 3 ดาน ดังนี้
- กระบวนการทางปญญา (Cognitive Process) ไดแก กระบวนการคิดอยางมีระบบคิดแบบสรางสรรค คิดมี
เหตุผล คิดแบบวิทยาศาสตรคิดแกปญหา คิดวิเคราะห กระบวนการเรียนรู ดวยตนเอง กระบวนการแสวงหาความรู ขอมูล
ขาวสาร และการใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู
- กระบวนการทางปฏิบัติ (Psychomotor Process) ไดแก กระบวนการฝกปฏิบัติทักษะการทํางานหรือการ
ประกอบอาชีพ ทักษะดานวิทยาศาสตรและการใชเทคโนโลยี
- กระบวนการทางความรูสึก (Affective Process) ไดแก กระบวนการพัฒนาความรูสึกเห็นในคุณคาของผูอื่น
กระบวนการฝกเผชิญสถานการณจนเกิดจิตสํานึกและคุณธรรม กระบวนการประเมินตนเองและยอมรับผูอื่น
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษา กระบวนการเรียนรูของชุมชนที่ทําใหเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งและการนําไปใชประโยชนของชุมชน
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาลําดับขั้นตอนองคประกอบและปจจัยที่เกี่ยวของของกระบวนการเรียนรูของชุมชนที่ทําใหชุมชนเขมแข็งใน
ชุมชนจังหวัดสมุทรปราการนี้ เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพรวมกับเชิงปริมาณ ซึ่ง ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ มีทั้งหมด 3
กลุม ไดแก บุคลากรขององคการบริหารสวนทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 2) ผูนํากลุม องคกร ชุมชนที่อาศัยอยูใน
พื้นที่เ ขตเทศบาลตํ าบลและองคการบริห ารส วนตํ าบล จัง หวัดสมุ ทรปราการ และ 3) ผูแ ทนหนวยงานที่มี สวนเกี่ย วข อง
นักวิชาการผูนําชุมชน ประชาชนในชุมชนที่มีแนวปฏิบัติที่ดี
กลุมตัวอยาง 1) บุคลากรขององคการบริหารสวนทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการที่เลือกมา แบบเจาะจง คือ
เทศบาลตําบล และองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 46 แหง แบงเปน เทศบาลตําบล 14 แหงองคการบริหารสวนตําบล 32
แหง เปนอําเภอเมืองสมุทรปราการ 10 แหง อําเภอพระประแดง 7 แหง อําเภอบางพลี 8 แหง อําเภอ พระสมุทรเจดีย 6 แหง
อําเภอบางบอ 10 แหงและอําเภอบางเสาธง 5 แหง รายละเอียดดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 จํานวนองคการบริหารสวนทองถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ
จํานวน อบต. (แหง)
อําเภอ
จํานวนเทศบาล (แหง)
เมืองสมุทรปราการ
พระประแดง
บางพลี
พระสมุทรเจดีย
บางบอ
บางเสาธง
รวม

5
1
1
2
3
2
14

5
6
7
4
7
3
32

รวม
10
7
8
6
10
5
46

ที่มา: สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ http://www.dla.go.th
2) กลุมที่ใชในการศึกษากระบวนการเรียนรูและการนําไปใชประโยชนของประชาชน ในชุมชน ไดแก ผูนํากลุ ม
องคกร ชุมชนที่อาศัยอยูในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 17 แหง
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ตาราง 2 จํานวนประชากรที่ใชในการศึกษากระบวนการเรียนรูและการนําไปใชประโยชน ของประชาชนในชุมชน
กิจกรรมเดนที่ประสบความสําเร็จ
ลําดับที่
ชื่อกลุม
สถานที่ตั้ง
1. อําเภอ
กลุมวิสาหกิจชุมชน 1084 หมู 2
ผ า บ า ติ กใ น รู ป แ บ บ ต า ง ๆ เ ช น ธ ง ป ล า
เมือง
บาติกเฮาส
ตําบลสําโรงเหนือ
ผ า เช็ ด หน า เสื้ อ ผ า พั น คอสามารถสร า งสรรค
ผลิ ต ภัณฑ ที่มี เ อกลั กษณข องกลุ ม มี การนําสี ย อม
สมุทรปราการ
อําเภอเมือง
จากธรรมชาติ ม าใช จนทํ า ให ผ ลิ ต ภั ณ ฑ เ ป น ที่
จังหวัดสมุทรปราการ
ยอมรับของตลาดและไดรางวัล OTOP
กลุมสตรีพัฒนา บางปู 382หมู 5
น้ําพริกปลาสลิด น้ําพริกปลาทู น้ําพริกกุงเสียบ
ใหมน้ําพริก แมมะลิ เกิด ตําบลบางปูใหม
สะอาด ไดม าตรฐาน องคการอาหารและยา (อย)
แสง
อําเภอเมือง
มีการรวมตัวของแม บานในพื้ นที่ เพื่ อทํ ากิจกรรม
จังหวัดสมุทรปราการ
และสงเสริมเปนอาชีพใหกับสมาชิกในชุมชน
วิสาหกิจชุมชนทอง 61/80 หมู 5 ซ.ภัทรนิเวศน ขนมทองม วนเบญจรงค หลายสี หลายรส ขนม
กรวยกรอบเบญจรงค ตําบลบางเมือง อําเภอเมือง ดอกจอกไมอมน้ํามัน กลวย มีการคิดคนขนมใหมๆ
เพื่อสุขภาพของผูบริโภค และชวยใหสมาชิกในกลุม
จังหวัดสมุทรปราการ
มางานทํา
2. อําเภอ
108/23 หมู 16 ตําบลบาง
กระเป าไม เครื่อง จักสาน แหนมหมู เปนการ
วิสาหกิจชุมชน
บางเสาธง
เสาธง อําเภอบางเสาธง
ผูสูงอายุ 50 ริม
รวมกลุ ม ของคนในชุ ม ชน เพื่ อสร า งรายได และ
มีอาชีพเสริม
จังหวัดสมุทรปราการ
คลอง
ธนาคารข าวและกองทุ นชื่ อวิส าหกิจชุ ม ชนบ อ
วิสาหกิจชุมชนศูนย 10/1 หมู 8
เลี้ยงปลา ซึ่งทําใหสมาชิ กมีการรวมมือ ชวยเหลื อ
ขาวชุมชนสุวรรณภูมิ ตําบลศรีษะจระเขใหญ
อําเภอบางเสาธง
ซึ่ง กัน และกั น สมาชิ กมี อ าชี พ รายได ช วยเหลื อ
จังหวัดสมุทรปราการ
ตนเองไดโดยไมตองพึ่งพิงภายนอก
กลุมแมบาน
4/281 หมูที่ 16
ขนมไทย ใบตอง เครื่ อ งจั ก สาน น้ํ า ยาซั ก ผ า
เกษตรกรสี่สิบตาราง ตําบลบางเสาธง
น้ํายาลางจาน การเพาะเห็ดปลอดสารพิษ มีการทํา
วาสายบี
อําเภอบางเสาธง
ผลิ ต ภั ณ ฑ ต า งๆ เพื่ อ จํ า หน า ยทั้ ง ภายในและ
จังหวัดสมุทรปราการ
ภายนอกชุมชน ทําใหสมาชิกมีรายไดและมีอาชีพ
การทํ า ไข เ ค็ ม เพาะเห็ ด ขายให ชุ ม ชน และ
กลุมแมบาน
201/507 หมูที่ 1 ตําบลบาง
ธนาคารขยะ โดยการมอบหมายงานคณะกรรมการ
เกษตรกร 201
เสาธง อําเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ
ของ ชุ มชน ทํ าใ ห ส มาชิ กมี ง านทํ ามี ร าย ไ ด
พัฒนา
ชวยเหลือตนเอง
3. อําเภอ
กลุมเครื่องทอ
41 หมู 3 ตําบลทรงคนอง
การผลิ ต ธู ป หอมและธู ป หอมกั นยุ ง กํ ายาน และ
พระประแดง สมุนไพรตําบลทรง
อําเภอพระประแดง จังหวัด เครื่องหอมตางๆ ซึ่งเปนการสรางรายไดใหกับชุมชน
คนอง
สมุทรปราการ
ในรูปแบบของการจางงานและขยายตลาดภายนอก
ชุมชน
วิสาหกิจชุมชนบาง 33/2 หมูที่ 3 ตําบลบาง
บานพักโฮมสเตย โดยไดมาตรฐานทั้ง 8 ดาน มี
น้ําผึ้ง โฮมสเตย
น้ําผึ้ง อําเภอพระประแดง
การสรางความสามัคคีในชุมชน โดยการดึงคนใน
จังหวัดสมุทรปราการ
ชุมชนใหมีสวนรวมในการทําโฮมสเตย
กลุมนวดแผนไทย
47/2 หมู 4 ตําบลบางยอ
นวดแผนไทย และสอนการนวด มีการถายทอด
ตําบลบางยอ
อําเภอพระประแดง จังหวัด ความรูจากภูมิปญญาชาวบานใหกับคนรุนหลัง และ
สมุทรปราการ
สมาชิกมีอาชีพ
4. อําเภอ
กลุมแมบานเกษตร 299/2058 หมู 12
กะหรี่ ป บ ขนมเป ย ะไส ลู ก จาก กล ว ยอบเนย
พระสมุทร
คูสราง - คูสม
ตําบลในคลองบางปลากด
เผื อกอบเนย กล วยสมุ นไพร มี การรวมกลุ ม และ
เป น แหล ง เรี ย นรู ใ นการถ า ยทอดให กั บ กลุ ม อื่ น
เจดีย
อําเภอพระสมุทรเจดีย
จังหวัดสมุทรปราการ
ภายนอกชุมชน
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ตาราง 2 จํานวนประชากรที่ใชในการศึกษากระบวนการเรียนรูและการนําไปใชประโยชน ของประชาชนในชุมชน(ตอ)
ลําดับที่
ชื่อกลุม
สถานที่ตั้ง
กิจกรรมเดนที่ประสบความสําเร็จ
4. อําเภอ
กลุมวิสาหกิจชุมชน หมูที่ 12
ผลิตภั ณฑแ ปรรูป สินค า กุง แหง กุงกรอบ ขนม
พระสมุทร
บานคลองยายหลี
ตําบลแหลมฟาผา
เกษรดอกลํ า เจี ย ก หมวกใบจาก มี ก ารบริ ห าร
จัด การอย างเป น ระบบ เพื่ อ ให ส มาชิ ก สามารถ
เจดีย
อําเภอพระสมุทรเจดีย
แลกเปลี่ยนประสบการณตางๆ ที่ไดรับจากภายใน
จังหวัดสมุทรปราการ
และภายนอกรวมทั้งสง เสริ มการทองเที่ยวและใช
ทรัพยากรอยางเต็มประสิทธิภาพ
5. อําเภอ
วิสาหกิจชุมชน กลุมสบู 39/168 หมู11
เครื่ องสํ าอางค จ ากฟ กข า ว เช น ครี ม บํ ารุ ง ผิ ว
บางพลี
ฟกขาว มัชชุรินทร
ตําบลบางแกว
ครี ม ทาหน า ครี ม อาบน้ํ า แชมพู ครี ม บํ า รุ ง ผม
อําเภอบางพลี
(OTOP)
สครับ สบู มี การแบงงานชัดเจนและกระบวนการ
จังหวัดสมุทรปราการ
ผลิตถูกตองตามขอกําหนดขององคการอาหารและ
ยาจนไดการรับรองผลิตภัณฑ
เครื่องจักรสานที่ทําจากผักตบชวา เชน กระเปา
วิสาหกิจชุมชนกลุม 67/10 หมู 4
ถือสุภ าพสตรี ฝาชี กลองใสกระดาษทิชชู หมวก
ตําบลบางโฉลง
กระเปา เดคูพาจ
ผูนํามีความเขมแข็ง เสียสละเพื่อกลุมและสมาชิก
อําเภอบางพลี
(ปุณณิกา เดคูพาจ)
จังหวัดสมุทรปราการ
วิสาหกิจชุมชน กลุม หมูบานสวนเกาแสน157/16
ทํามะขามคลุ ก ปลาร าสั บ ชาต นออนข าวสาลี
แมบานเกาแสน
หมู 9
ถั่ ว งอกคอนโด ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ปรรู ป จากเห็ ด เช น
เฉากวยเห็ด แหนมเห็ด มีการเชื่อมโยงเครือขาย
ตําบลบางปลา
อําเภอบางพลี
กั บ หน ว ยงานภาครั ฐ และสถานศึ ก ษาในการ
จังหวัดสมุทรปราการ
ถายทอดความรูเกี่ยวกับเกษตรในเมือง
6. อําเภอ
กลุมแมบานเกษตรกร บานสรางโศก 134/1 หมูที่ 8
กะป จากเคย มีการใชทรัพยากรธรรมชาติที่อยู
บางบอ
สรางโศก
ตําบลคลองดาน อําเภอบาง ในพื้นที่มาสรางรายไดใหกับชุมชนและสมาชิก
บอ จังหวัดสมุทรปราการ
หมอนฟกทอง มี การรวมกลุมกันเพื่อฝกฝมือจน
กลุมอาชีพสตรีบางบอ 338/1 หมู 1 ถนนรัตนราช
หมู 1
ตําบลบางบอ อําเภอบางบอ พัฒนาเปนอาชีพทําใหสมาชิกมีงานมีอาชีพ
จังหวัดสมุทรปราการ
วิธีการสรางเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสารและสัมภาษณเบื้องตนเพื่อสรางเครื่องมือ
2. นําเครื่องมือไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
3. นําเครื่องมือมาปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชจริง
เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก
1. แบบสัมภาษณกลุม/ชุมชน/องคกรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีหรือประสบความสําเร็จดานเศรษฐกิจชุมชนและการนําไปใช
ประโยชนของประชาชนในชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูใหขอมูลไดแก ชื่อ-สกุล ตําแหนง/สถานภาพ ที่อยู โทรศัพท อีเมล สวนที่ 2 กลุม/ชุมชน/องคกรที่มี
แนวปฏิบัติที่ดีหรือประสบความสําเร็จไดแก 1) การรวมกลุมของกลุม/ชุมชน/องคกร 2) แนวปฏิบัติที่ดีหรือการประสบ
ความสําเร็จของกลุม 3) กระบวนการเรียนรูของกลุม ประกอบดวย ลําดับขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู องคประกอบของ
กระบวนการเรียนรู ปจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และ
การนําไปใชประโยชนในชุมชน
2. การเก็บรวบรวมขอมูล
ศึกษาลําดับขั้นตอนองคประกอบและปจจัยที่เกี่ยวของของกระบวนการเรียนรูของกลุมดานเศรษฐกิจชุมชน มี
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
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1) ติดตอประสานงานกับผูนํากลุมที่มีแนวปฏิบัติที่ดีจากฐานขอมูลที่ไดดําเนินงาน
ในขอ 1 เพื่อนัดหมายขอสัมภาษณ
2) สัมภาษณผูนํากลุม และสมาชิกกลุมที่มีแนวปฏิบัติที่ดีโดยใชแบบสอบถาม
3) นําผลที่ไดมาวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลใน 2 ประเด็นไดแก
- ลําดับขั้นตอนองคประกอบและปจจัยที่เกี่ยวของของกระบวนการเรียนรูของชุมชนดานเศรษฐกิจชุมชน
ผลการวิจัย
จากการศึกษาครั้งนี้คณะผูวิจัยไดมีการศึกษาลําดับขั้นตอนองคประกอบและปจจัยที่เกี่ยวของของกระบวนการเรียนรู
ของชุ ม ชนที่ ทํ าให ชุ ม ชนเข ม แข็ ง ของจัง หวัด สมุ ท รปราการ ในเชิ ง ปริ ม าณ จํานวน 17 กลุ ม จาก 6 อําเภอ ในจัง หวั ด
สมุทรปราการ ในลําดับขั้นตอนของกระบวนการเรียนรูมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ การรวมคน การรวมคิด การรวมดําเนินการ
การรวมสรุป บทเรียนและรวมรับผลประโยชน รวมถึงวิถีการเรียนรูของชุมชนทั้งการเรียนรูจากภายนอกชุมชนและภายใน
ชุมชนเอง สวนปจจัยที่เกี่ยวของของกระบวนการเรียนรูมีทั้งปจจัยภายนอก ปจจัยภายในและปจจัยสภาพแวดลอม สามารถ
สรุปได ดังนี้
ลําดับขั้นตอนองคประกอบ
1. การรวมคน เริ่มจากการรวบรวมกลุมคนในชุมชนเดียวกันหรือใกลเคียงกันที่มีความสนใจคลายกัน รวมกัน
ทํากิจกรรม รวมพลัง แกปญหา สรางจิตสํานึกรวม มีวัตถุประสงคและเปาหมายเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1.1 ผูนําชุมชน ในชุมชนตองมีผูนําหรือแกนนําที่สามารถเชื่อมตอคนในชุมชน และ สรางความศรัทธาใน
การรวมกลุม ผูนําที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม เปนผูนําที่มีความเขมแข็งและมีความเสียสละ สามารถสรางความตระหนักและ
ความเขาใจ ทําใหสมาชิกในกลุมเกิดความศรัทธาและความเชื่อมั่น นอกจากนี้ผูนําและสมาชิกในกลุมตองมีความไวใจและเชื่อ
ใจกัน เนื่องจากการที่มีผูนําที่เ ขมแข็งและมีความรับผิดชอบจึงจะสามารถนําพากลุมและสมาชิกใหประสบความสําเร็จและ
ยั่งยืนได
1.2 การมีวัตถุประสงคหรือเปาหมายรวมกัน การรวมกลุมอาจเกิดจากการที่คนในชุมชนมีความตองการ
หรือเปาหมายหรือประสบปญหาในรูปแบบเดียวกัน ทําใหสมาชิกทุกคนรวมกันเพื่อดําเนินงานหรือแกไขปญหาใหสําเร็จลุลวง
ได โดยทุกคนตองพยายามทุมเททํางานในหนาที่ของตนเองที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ
1.3 การเสริ มสร างกําลัง ใจให สมาชิกกลุม เมื่อสมาชิกที่ไ ดรับ มอบหมายงานใหดํ าเนินกิจกรรมหรื องาน
ตางๆ จนประสบความสําเร็จหรือหากเกิดปญหาขึ้น ผูนําและสมาชิกกลุมคนอื่นๆ ควรมีการกลาวคําชื่นชมหรือใหกําลังใจ เพื่อ
เปนการแสดงความยินดีและใหกําลังใจซึ่งกันและกัน
1.4 การรวมลงทุน ในการกอตั้งกลุมหรือดําเนินงานหรือกิจกรรมตางๆ ภายในกลุม จะมีการรวมลงทุนจาก
การระดมทุนหรือลงหุน เพื่อนําไปใชเปนทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ กลุมอาจไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน
หรือผูประกอบการที่เกี่ยวของมาเพื่อใชใน การดําเนินงานหรือกิจกรรมตางๆ ของกลุม
2. การรวมคิด จากการรวมกลุมประธานกลุมก็จะมีการวางแผนและมีการแบงงานกันทําตามหนาที่ ที่สมาชิกมี
ความถนัด ในแตละดาน และที่สมาชิกไดรั บมอบหมาย ทุกคนชวยกันวางแผน เพื่ อระดมพลังความคิ ด สรางความเขาใจ
รวมกัน รวมวิเคราะหปญหา จัดลําดับความสําคัญของปญหา กําหนดแนวทาง วิธีการ แผนงานในการแกปญหา และปฏิบัติ
ตามหนาที่ของตนเอง กลุมจะมีการรวมกันเพื่อประชุมกลุม โดยเปดโอกาสใหสมาชิกภายในกลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจาก
ประสบการณที่ตนเองไดรับมาให สมาชิกทราบและรวมระดมความคิด เพื่อกําหนดแนวทางหรือทิศทางของกลุม
3. การรวมดํ าเนินการ เมื่อสมาชิ กในกลุม ได รับ มอบหมายตามหนาที่ข องตนเองจะดําเนินการตามที่ ได รั บ
มอบหมาย เพื่อใหบรรลุเปาหมายของตนเองและกลุม ทําใหมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรูการทําหนาที่ของตนเองใหกับสมาชิก
ในกลุมไดรับทราบดวย นอกจากนี้การประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานของสมาชิกในกลุมเมื่อเกิดปญหาเปนชองทางใน
การชวยกันแกไขปญหา และดําเนินงานรวมกัน
4. การรวมสรุปบทเรียน เพื่อสราง พลังปญญา ทําใหเกิดการเชื่อมตอและนําไปสูการพัฒนา ซึ่งบทเรียนรวมทั้ง
บทเรียนภายในชุมชนและนอกชุมชน ดังนี้
4.1 บทเรียนภายใน เกิดจากการเรี ยนรู ทบทวน และวิเคราะหผลการดําเนินงาน ของกลุมรวมกัน เป ด
โอกาสใหแลกเปลี่ยนประสบการณและความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมระหวางผูนํากลุมและสมาชิก เพื่อรวมกันสรุปเปน
บทเรี ย นของกลุ ม ในการทํ ากิจกรรมหรื อการผลิ ต ของกลุ ม นอกจากนี้ หากภายในกลุ ม มี ภู มิ ป ญ ญาในชุ ม ชน สามารถนํา
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ประสบการณม าถ ายทอกและบั นทึ กไวเ ป นลายลั กษณอักษรให กับ สมาชิ กภายในกลุ ม หรื อสมาชิ กใหม ให เ ข าใจถึ ง การ
ดําเนินงานและแนวทางการปองกัน
4.2 บทเรียนภายนอก เกิดจากสมาชิกภายในกลุมไดรับการอบรมหรือถายทอดองคความรูจากหนวยงาน
ภายนอก โดยหลังจากไดรับการอบรมหรือถายทอดความรูไ ดนําความรูและประสบการณกลับมาถายทอดและแลกเปลี่ย น
เรียนรูใหกับสมาชิกในกลุมทราบ และถอด เปนบทเรียนเพื่อนํามาประยุกตหรือปรับใชกับกิจกรรมตางๆ ในกลุม
5. การรวมรับผล เมื่อกลุมหรือสมาชิกในกลุมมีการดําเนินงานรวมกันและมีผลประโยชนเกิดขึ้น สมาชิกในกลุม
จึงรวมรับผลรวมกัน การรับผลมีทั้งในรูปที่เปนตัวเงินและไมใชเงิน ซึ่งอาจเปนการปนผลหรือคาจางในการทํากิจกรรมหรืออาจ
เปนรางวัลตางๆ ที่กลุมไดรับการยกยองจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
6. วิถีการเรียนรู
6.1 ภายในชุมชน มีการจัดการความรูในชุมชนโดยกําหนดผูถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นหรือความรูในการ
ทํากิจกรรมตางๆ ที่มีอยูชุมชนหรือทองถิ่น เชน ปราชญหรือภูมิปญญา
6.2 ภายนอกชุมชน มีการสงสมาชิกในกลุมเขารวมอบรมหรือศึกษาดูงานจากหนวยงานภายนอก เพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณใ หกับสมาชิกภายในกลุม และสรางความตระหนัก ใหผูไดรับ การอบรม สามารถนําความรูที่ไดรับมา
ถายทอดเปนองคความรู เพื่อใหคนในกลุมหรือชุมชนเกิดการเรียนรู
ปจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู
1. ป จจัย ภายใน เกิด จากความสนใจและอยากเรี ย นรู ข องสมาชิ กหรื อคนในชุ ม ชนเกี่ย วกับ ขั้ นตอนการ
ดําเนินงานของกิจกรรมภายในกลุมและเกิดการลองผิดลองถูก เพื่อหาแนวทาง นํามาประยุกตใชกับการทํากิจกรรมของกลุม
นอกจากนี้ กลุ มที่ มีส มาชิ กหรือภูมิ ปญ ญาท องถิ่น ที่ สามารถถ ายทอดความรู ดานต างๆ เกี่ย วข องกับ การใช ประโยชนจาก
ทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน อยางคุมคาและกอใหเกิดประโยชนกับชุมชน โดยความรูที่ไดรับมาสามารถพัฒนาเพิ่มเติมตอยอด
ในกระบวนการผลิตหรือการทํากิจกรรมของกลุม
2. ปจจัยภายนอก การเขามามีสวนรวมจากหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ เอกชน และผูประกอบการในพื้นที่
มีการจัดการอบรมใหกับกลุมหรือชุมชน โดยพากลุมตางๆ ไปศึกษาดูงาน และสรางเครือขายระหวางกลุม เพื่อนําองคความรูที่
ไดรับการอบรมถายทอดมาใชสรางกลุมเปนแหลงเรียนรูหรือจัดตั้งเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูและถายทอดประสบการณ
กันระหวางกลุม เพื่อนําความรูหรือประสบการณที่ไดรับไปใชประโยชนตอไป
3. ปจจัยดานสภาพแวดลอม ภายในชุมชนมีทรัพยากรหรือวัตถุดิบที่สามารถนํามาใช ในกระบวนการผลิตหรือ
การทํากิจกรรมของกลุม โดยการนําทรัพยากรมาใชประโยชนอาจเกิดจากการถายทอดจากรุนสูรุน หรือจากสมาชิกสูสมาชิก
ซึ่งเปนการนําความรูมาประยุกตใช ในการนําทรัพยากรที่มีอยูมาสรางรายไดใหกับสมาชิกหรือกลุมหรือชุมชน
สรุปและอภิปรายผล
สรุปขั้นตอนกระบวนการเรียนรูที่ทําใหชุมชนเขมแข็งตองมี 1) การรวมคน รวมกลุม ในการรวมกลุมตองมีผูนําหรือ
แกนนําที่เขมแข็ง โดยกลุมตองมีวัตถุประสงคและเปาหมายรวมกัน มีการรวมระดมเงินลงทุน มีการใหกําลังใจแกกันและกัน
แบงหนาที่ในการดําเนินงาน 2) รวมคิด โดยผานการระดมสมอง เพื่อรวมแสดงความคิดเห็น สรางความเขาใจรวมกัน เมื่อมี
ปญ หาเกิดขึ้ นสมาชิกในกลุ มต องรวมวิเคราะหป ญหา จัด ลําดับ ความสําคัญ กําหนดแนวทาง วิธีการ และแผนงานในการ
แกปญหา 3) การรวมดําเนินการ โดยสมาชิกในกลุมไดรับมอบหมายหนาที่ของตน และรวมกันทํางานหรือกิจกรรมตางๆ ใหสํา
เสร็จลุลวงตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดขึ้น และ 4) รวมสรุปบทเรียน เพื่อสรางพลังปญญา ทําใหเกิดการเชื่อมตอ
และนําไปสูการพัฒนา ซึ่งบทเรียน มีทั้งบทเรียนภายในและนอกชุมชน และ5) รวมรับผลรวมกัน จากการรวมมือ รวมแรง รวม
ใจ ร วมพลังความคิด เปนผลประโยชนซึ่งอาจเป นการตอบแทนในรู ปแบบของเงิ นและไม ใชเงิ น กลุมหรือชุ มชนควรมีการ
จัดการความรูเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังนี้
1) มีผูนําที่ดีที่มีความคิดริเริ่มกลาเปลี่ยนแปลงนี้ มีความขวนขวายหาแนวรวมในการดําเนินกิจกรรมอยูตลอดเวลา
และกระตุนใหส มาชิกมี สวนรวมในการพั ฒนากลุม และชุม ชน ของตนเอง มีความรู ความสามารถ สามารถรวบรวมคนมา
ทํางานรวมกันอยางเปนระบบมีการวางแผน มอบหมายงานตามความถนัดของแตละบุคคล มีกระบวนการบริหารจัดการกลุม
อยางเปนระบบ เพื่อใหสมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณตางๆ ที่ไดรับจากภายในและภายนอกรวมทั้งสงเสริมการใช
ทรัพยากรในทองถิ่นมาสรางเปนมูลคาใหเกิดประโยชนอยางเต็มประสิทธิภาพ
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2) กรรมการชุม ชน : ตองมีกรรมการชุมชน ที่ เขมแข็ง มีความมุงมั่น มีคุณธรรมจริยธรรม บริหารงานโปรงใส
สมาชิกตองไดรับความยุติธรรม มีการบริหารงานที่มีคุณธรรม มีการบริหารจัดการที่ดี สมาชิกมีความสุข เปนสาเหตุใหเกิด
ชุมชนเขมแข็ง และสมาชิกไดรับผลประโยชนเปนที่พอใจ จึงอยูรวมกันอยางมีความสุข
3) มีความรวมมือจากสมาชิกในชุมชน สมาชิกชุมชนที่มีคุณภาพและมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม เขามารวมคิด รวม
ดําเนินการ รวมรับผิดชอบในทุกกระบวนการ มีการแบงงานกันทําตามหนาที่ รวมสรุปบทเรียนรวมประเมินผลการดําเนินการ
รวมปรับปรุงดําเนินการหากไมสําเร็จ เมื่อมีปญหาสมาชิกชวยเหลือซึ่งกันและกัน
4) มีกระบวนการเรียนรูเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนอยางตอเนื่องตองมีการเรียนรู เพื่อใชในการแกไขปญหา
และพัฒนาอยูตลอดเวลา รวมทั้งตองมีการถายทอดความรูระหวางชุมชนอยางสมํ่าเสมอ
5) มีศักยภาพความพรอมในเรื่องพื้นฐานอาชีพ ตองมีความเขมแข็งในการพึ่งพาตนเองและมีความสามารถในการ
แขงขั นดานเศรษฐกิจ จึงต องไดรับการพัฒ นาสมรรถนะและทักษะความพร อมในการประกอบอาชีพ โดยใชความรูใ นการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใหเกิดกรรมวิธี/สิ่งใหม หรือพัฒนาใหดีกวาเดิม
6) มี การสรางระบบการจัด เก็บ และการนํามาใชข ององคค วามรูที่ดีต องมี ระบบการเก็บความรูทั้ งความรู ที่มีอยู
ภายในและภายนอกชุมชน รวมทั้งตองรูจักสรางและนําความรูที่มีอยูมาใชในการพัฒนาดานตางๆ อยางตอเนื่อง เปนระบบโดย
เขาใจไดงาย
7) มี การสรางเครือขายความร วมมื อทั้งในและนอกชุม ชน: ตองมีความร วมมือในด านทุ นกิจกรรม วิช าการองค
ความรู การตลาด ฯลฯ มีการจัดการกลุมและเครือขายที่มีประสิทธิภาพใหเกิดการพัฒนาอยางเชื่อมโยง ประสานเกี่ยวเนื่อง
ครอบคลุมการพัฒนาในทุกบริบท
ในสวนของการพัฒนาการตลาด บรรจุภัณฑ เทคโนโลยี การเงิน เพื่อความยั่งยืนในดานการประกอบอาชีพของชุมชนดังนี้
1) การพัฒนาตลาดโดยการใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาระบบตลาด และเพิ่มชองทางในการจัดจําหนายผลิตภัณฑ
รวมทั้งการใหบริการ เนื่องจากบางกลุมมีผลิตภัณฑออกมาแลวไมมีตลาดในการรองรับสินคา ซึ่งกลุมควรมีการสํารวจตลาด
กอนวาผูบริโภคมีความตองการสินคาหรือการบริการแบบใด เพื่อทําการผลิตสินคาและบริการใหตรงตามความตองการและ
สร างกลยุ ทธการตลาด ไม วาจะเปนการสร างนวัต กรรมสิ นค าใหม ๆ การหาตลาดใหม การหาชองทางการจัด จําหนายที่
ครอบคลุมซึ่ง มีหลากหลายวิธี รวมถึง สรางชองทางการจัดจําหนายโดยจัดใหมีการจัด ตั้งศูนยกลางการผลิตและจําหนายใน
ตลาดชุมชนทองถิ่นของตนเอง ตลาดภายในประเทศ หรือหากชุมชนมีศักยภาพสูงก็สามารถพัฒนาไปถึงตลาดในตางประเทศ
ดวยก็ได
2) ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน เชน มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) มาตรฐานองคการอาหารและ
ยา (อย.) โครงการหนึ่ง ตํ า บล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณฑ หรื อ One Tambon One Product (OTOP) การรั บ รอง Good
Manufacturing Practice (GMP)
3) ควรมีการออกแบบบรรจุภัณฑและการบรรจุหีบหอใหมีความเปนเอกลักษณ มีความโดดเดน มีความทนทาน
และสามารถจดจําไดงาย การสงเสริมจูงใจในตัว ทนตอการขนยาย ขนสง และ โชวตัวเองไดอยางสะดุดตา สามารถระบุแจง
เงื่อนไข แจงขอมูลเกี่ย วผลิตภัณฑเพื่ อจูงใจผูบริ โภค การออกแบบเอื้ออํานวยความสะดวกในการหิ้วหรือถือกลับบาน หาก
บรรจุภัณฑของสินคาไดรับการออกแบบเปนอยางดี จะชวยดึงดูดความสนใจของผูบริโภคและกอใหเกิดการซื้อในที่สุด รวมทั้ง
การลดตนทุนการผลิต
4) ควรมีการนําเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรอุปกรณที่ทันสมัย มาประยุกตใชในกระบวนการผลิต เพื่อใหเกิดความ
สะดวกและรวดเร็วในการผลิตสินคาทําใหสามารถผลิตไดในจํานวนที่มากขึ้นและลดระยะเวลาการผลิต ซึ่งเปนการลดตนทุนใน
การผลิต และชวยใหสามารถพัฒนาผลิตภัณฑไดทันตามความตองการของตลาด โดยเฉพาะกลุมผลิตภั ณฑสมุนไพรที่มิใ ช
อาหาร ผูประกอบการ ตองยกระดับความรู ความสามารถของแรงงานในการใชเทคโนโลยีที่สูงขึ้น อีกทั้งในอนาคตแรงงาน
ทักษะอาจมีไมเพียงพอ จึงมีแนวโนมที่ตองใชเทคโนโลยีและอุปกรณที่ทันสมัยเขามาทดแทนแรงงานคนบางสวนดวย
5) ดานการเงิน ผู ประกอบการควรใหความสํ าคัญกับระบบการเงินและบั ญชีมีการจัดทํางบประมาณการเงินที่
ถูกตองในทุกป เพื่อใหสามารถวางแผนและควบคุมการดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ และควรมีการทําระบบบัญชีที่ดีมา
ใชในกลุม อีกทั้งตองมีความรูในเรื่องตนทุนและจุดคุมทุนเพื่องายตอการตัดสินใจในการทําธุรกิจ
การศึกษาลําดับขั้นตอนองคประกอบและปจจัยที่เกี่ยวของของกระบวนการเรียนรูของชุมชนที่ทําใหชุมชนเขมแข็ง
การเสริม สรางความเขมแข็ง ของหมูบาน/ชุมชน ใหมีความเปนอยูที่ดี มีสภาพเศรษฐกิจที่ ไมเปนหนี้สิน และอยู
อยางพึ่งพาตนเองได รวมถึงการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันสําหรับสมาชิกในหมูบาน/ชุมชน แนวทางหนึ่งคือ การนอมนําหลัก
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนหลักในการดํารงชีวิต อีกแนวทางหนึ่งคือการสงเสริมใหเกิด
การเรียนรูรวมกันของประชาชนในระดับหมูบาน/ตําบล โดยจัดเวทีเพื่อรวมกันวิเคราะหถึงปญหา สาเหตุ และแนวทางแกไข
ปญหา ไปจนถึง การเรียนรูเพื่อคนหาทางเลือกในการแกปญหา ทั้งในสวนที่ครัวเรือนดําเนินการเอง ทํารวมกันเปนกลุม ขอให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมดวย และที่จะใหสวนราชการชวย ขอเสนอเหลานี้จะถูกประมวลขึ้นเปนแผนชุมชนสงตอไปยัง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอ และจังหวัดตามลําดับจะสงผลใหชุมชนเกิดความเขมแข็งไดอยางยั่งยืน
จากการศึกษาตามลําดับขั้นตอนของตั วบงชี้ กระบวนการเรียนรูที่ทําใหชุ มชนเขมแข็งประกอบดวยการรวมคน
รวมคิด รวมดําเนินการ รวมสรุปบทเรียน รวมรับผล ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ รังสรรค ปติปญญา (2542) พบวา ธุรกิจ
ชุมชน เปนธุรกิจของชุมชน โดยมีคนในชุมชน รวมกันเปนเจาของ รวมกันคิด รวมกันทํา และรวมกันรับผิดชอบผลที่เกิดจาก
การดําเนินงาน ถือวา เปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาใหเศรษฐกิจชุมชนมีความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน การสงเสริมให
ชาวบานทําธุรกิจชุมชน เปนการสงเสริมใหชาวบานมีโอกาสเรียนรูวิธีการจัดการธุรกิจ การทํางาน รวมกันเพื่อตัวเองและเพื่อ
สวนรวม ตลอดจนไดเรียนรูถึงการจัดการผลประโยชนเพื่อพัฒนาชุมชน การเรียนรูผานการทําธุรกิจชุมชนนี้จะทําใหชาวบาน
และชุมชนสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณที่ เปลี่ยนแปลงไปไดอยางเหมาะสม และเกิดการพัฒนาที่ตอเนื่อง ดังนั้นธุรกิจ
ชุมชน จึงนับวาเปนวิธีการ หรือกระบวนการที่มี ประโยชนอยางยิ่งตอ “การพัฒ นาคนและชุมชน” ซึ่งนอกจากนี้ผ ลตอการ
พัฒนา เศรษฐกิจของชุมชนโดยตรงแลวยังเชื่อวาจะมีผลตอการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนดวย และ จากการศึกษาของ
ประเวศ วะสี (2543) พบวา ชุมชน หมายถึง การที่คนจํานวนหนึ่งมีวัตถุประสงครวมกัน มีการติดตอสื่อสารหรือรวมกลุมกัน มี
ความเอื้ออาทรตอกันมีการเรีย นรูรวมกันในการกระทํ ามีการจัดการเพื่อใหเ กิดความสําเร็จตามวัต ถุประสงคกลาวโดยสรุ ป
ชุมชนเขมแข็ง หมายถึงการที่ประชาชนในชุมชนรวมตัวกัน มีการเรียนรูรวมกันในการกระทํามีการติดตอสื่อสารการจัดการ
และการแกไขปญหารวมกันกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาภายในชุมชนตลอดจนมีผลกระทบสูภายนอกชุมชนที่ดี
ขึ้น ตามลําดับการรวมมือชวยเหลือกันเพื่อผลประโยชนรวมกันลักษณะของชุมชนเขมแข็ง
ปจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรูของชุมชน ประกอบดวย 1) ปจจัยภายใน สมาชิกภายในกลุมหรือชุมชนมี
ความสนใจอยากเรียนรูการดําเนินขั้นตอนตางๆ ของกิจกรรมภายในกลุม และมีการลองผิดลองถูก เพื่อใชประยุกตกับการทํา
กิจกรรมของกลุ มภายในกลุ มมีส มาชิกหรือภูมิปญ ญาทองถิ่นที่สามารถถายทอดความรู ความรูตางๆ ที่เกี่ย วของกับการใช
ประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนอยางคุมคา และกอใหเกิดประโยชนกับชุมชน และ 2) ปจจัยภายนอกการเขามามีสวน
รวมจากหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ เอกชน และผูประกอบการ ที่อยูในพื้นที่สงเสริม จัดการอบรมใหกับสมาชิกในกลุม
หรือพากลุมตางๆ ไปศึกษาดูงานเพื่อเปนตัวอยางการสรางเครือขายระหวางกลุม เพื่อใชเปนแหลงเรียนรูหรือเวทีสําหรับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู รวมทั้งการถายทอดประสบการณกันระหวางกลุม เพื่อนําความรูหรือประสบการณที่ไดรับไปใชประโยชน
ตอไป และ 3) ปจจัย ดานสภาพแวดลอมภายในชุมชนมีทรัพยากรหรือวัตถุดิบที่สามารถนํามาใชในกระบวนการผลิตหรือการ
ทํากิจกรรมของกลุม โดยการนําทรัพยากรมาใชไดอยางสูงสุด อาจเกิดจากการถายทอดจากรุนสูรุน หรือจากสมาชิกสูสมาชิก
ซึ่ง เปนการนําความรู มาประยุ กต ใ ชใ นการนําทรัพ ยากรในท องถิ่ นมาสร างรายได ให กับกลุ มหรื อชุ ม ชน ซึ่ง สอดคลองกับ
การศึ กษากระบวนการเรีย นรู ข องชุ ม ชน ที่ ทํ าให ชุ มชนเข ม แข็ ง ของ อดุ ล วังศรี คู ณ (2543) พบวา ป จจัย ที่เ กี่ย วข องกับ
กระบวนการเรียนรูของชุมชน จําแนกได 3 กลุมคือ ปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก และปจจัยสิ่งแวดลอม
โดยจากการศึ กษาป จจัย ครั้ ง นี้ แ ตกต า งจาก ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร (2556) พบวา ป จจัย ทางด า น
เศรษฐกิจ และปจจัยทางดานสังคม เอื้ออํานวยตอผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน ในดานปญหาและ อุปสรรคในการดําเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชนมีดังนี้ ปญหาดานการตลาด ปญหาดานบัญชีและ การเงิน ปญหาดานการผลิต ปญหาดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปญหาดานการออกแบบ ผลิตภัณฑ และปญหาตนทุนการผลิต โดยแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชน หนวยงานภาครัฐเปนหนวยงานสําคัญของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ทั้งในดานการใหความรู การ พัฒนาทักษะดาน
ตางๆ การสนับสนุนดานการตลาด และการกําหนดระเบียบตางๆ เพื่อสนับสนุน วิสาหกิจชุมชน
การนําไปใชประโยชน ระดับสมาชิก สมาชิกในกลุมสามารถนําความรูที่ไดรับจากการถายทอดจากภูมิปญญา หรือ
จากความรู หรือจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ มาใชตอยอด ประยุกตใชในการสรางอาชีพ สรางรายไดของตนเองและของ
กลุม ระดับกลุมสมาชิกในกลุมสามารถสรุปและนําความรูที่ไดจากกระบวนการผลิตหรือการดําเนินกิจกรรมของกลุม มาสรุป
และรวบรวมเปนองคความรูของกลุม เพื่อใชเปนความรูและประสบการณ ในการถายทอดหรือเผยแพรระหวางกลุมที่สนใจ
และสามารถสรางหรือจัดเปนแหลงเรียนรูใหกลุมหรือชุมชนอื่นๆ เขามาศึกษาดูงาน ระดับชุมชนสมาชิกในกลุมสามารถนํา
ความรูหรือประสบการณ ไปถายทอดใหกับเยาวชน หรือบุคคล ที่สนใจภายนอกกลุมหรือพื้นที่ ใหสามารถนําความรูที่ไดรับไป
พัฒนาตอยอดเปนอาชีพ และสรางเปนรายไดเสริม รวมทั้งนําไปสรางเปนเอกลักษณของชุมชน โดยผลประโยชนที่ไดรับเปน
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เงิ นสามารถนํากลั บ มาช วย กลุ ม หรื อชุม ชนได กระบวนการเรีย นรูที่ ทํ าให ชุม ชนเขม แข็ง จากการศึกษาของเสรี พงศ พิ ศ
(2548) พบวา วิสาหกิจชุมชน เปนแนวคิดที่มุงแปรรูปผลผลิตตามธรรมชาติ หรือสรางผลิตภัณฑหรือผลิตผลโดยครอบครัวใน
ชุมชน โดยองคกรชุมชน และเครือขายองคกรชุมชน เพื่อการบริโภคและสรางรายไดใหแกชุมชนโดย มีหลักการคิดที่สําคัญคือ
สรางความหลากหลายของผลผลิตและผลิตภัณฑในชุมชน เพื่อการบริโภค แบบพึ่งพาตนเอง ลดรายจายใหครอบครัว สราง
เสริมสุขภาพอนามัยที่ดีใหตนเอง และมีคุณธรรม รับผิดชอบตอสมาชิกคนอื่นๆ ที่อยูรวมในชุมชน ไมเห็นแกประโยชนดาน
กําไรสูงสุดและเอาเปรียบผูบริโภค
ขอเสนอแนะ
1. จากผลการศึกษาและวิจัย ผูนําชุมชนและชุม ชนสามารถนําไปใช ประโยชนไ ด และควรมีการศึกษาด านอื่น ๆ
เพิ่มเติมเพื่อใหชุมชนเขมแข็งขึ้นและสามารถชวยเหลือตนเองได เชน ดานการตลาด การผลิต การบัญชี และการบริหารจัดการ
ดานทรัพยากรบุคคล
2. ควรมีการศึกษาและนําผลการวิจัยไปตอยอดพื้นที่ชุมชน กลุมอื่น และจังหวัดอื่นๆ
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ประเทศไทยในฐานะภาคีขององคการสหประชาชาติ ตามสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชน มีอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กไร
สัญชาติ ปฏิญญาสากล ซึ่งไดกลาวถึงสิทธิเด็กในดานตางๆ รวมทั้งดานการศึกษา ซึ่งประเทศไทยโดยรัฐบาลทุกรัฐบาลไดให
ความสําคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยไดมีมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบ กฎหมายเพื่อสรางโอกาส
และความเสมอภาคในการจัดการศึกษามาอยางตอเนื่อง
แต ยั ง พบป ญ หาการจัด การศึกษาแกลู กแรงงานต างชาติห รื อเด็ กที่ ไ ม มี สั ญ ชาติ ไ ทยในหลายด าน จากการศึ กษา
ประเมินผลการจัดการศึกษาแกลูกแรงงานตางชาติหรือเด็กที่ไมมีสัญชาติไทย ของทวีสิทธิ์ ใจหาว (2554) พบปญหาอุปสรรค
การจัดการศึกษาแกลูกแรงงานตางชาติ ไดแ ก ปญหาการเคลื่อนย ายแรงงานเขาประเทศทําใหเกิด ปญหาการใหบริการขั้ น
พื้นฐานและการใหบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักมนุษยธรรมของไทยเพิ่มขึ้น ปญหาดานความเชื่อ เจตคติและความ
เขาใจในนโยบายการจัดการศึกษาแกลูกแรงงานตางชาติ ที่บัญญัติไววา ใหสถานศึกษาถือเปนหนาที่ ในการที่จะรับเด็กที่อยูใน
วัยการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาภาคบังคับเขาเรียน ในสถานศึกษา ปจจุบันการจัดการศึกษาโดยบุคคลและองคกร
ชุมชนหรือองคกรเอกชนในรูปศูนย การเรียน หรือมีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตร กิจกรรมการสอน และการประเมินผล
การเรียนได การจัดการศึกษาในศูนยการเรียนดังกลาวปจจุบัน นอกจากไมปฏิบัติตามกฎหมายแลวยังมีความเสี่ยงที่จะสราง
ผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนและอาจสงผลกระทบตอสังคมและความมั่นคงของชาติได เปนตน (ทวีสิทธิ์ ใจหาว, 2554) การ
จัดการศึกษาสําหรับเด็กไรสัญชาติโดยภาครัฐและนอกภาครัฐสวนใหญยังขาดคุณภาพและทิศทางที่เหมาะสมตอบสนองความ
ตองการและความดอยโอกาสของเด็กไรสัญชาติ แมวารัฐบาลโดยกระทรวง ศึกษาธิการจะมีนโยบายและมาตรการเพื่อประกัน
สิทธิและโอกาสการเขาถึงการศึกษาของบุคคลที่ไมมีหลักฐานทะเบียนราษฎร เพื่อใหภาครัฐไดนํานโยบายไปปฏิบัติตอไปเพื่อ
เปนการใชยุทธศาสตรและความมั่นคงในดานการศึกษาตอไป.
คําสําคัญ: การจัดการศึกษา, เด็กไรสัญชาติ, กรอบแนวคิด, หลักสูตร, สิทธิมนุษยชน
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Abstract
Thailand as the member of party to the United Nations shall follow human rights treaty in the
Convention on the Rights of the Child, which mentioned children rights in various fields including
education. Thailand's Government has given priority to the education for development of human
resources so that they introduced Legislation to continually create opportunity and equality in education.
However, education for children of foreign workers or non-Thai citizen children in Thailand was
still be the problem. According to the study on education young foreign workers or non-Thai citizen
children by Thaweesit Chaihao (2554) found increasing problem of providing basic services and providing
basic education services, beliefs, attitudes, and understanding of education policy He also revealed that
school management, teachers, Thai parents and community had bad attitudes towards education and
had their children study learn together with children stated that Thailand as a party to the UN According
to human rights treaties A Convention on the Rights of the Child stateless Universal Declaration of
Children's Rights, which was mentioned in various fields. Including education Thailand, which all
governments have given priority to education to develop human resources by the Cabinet and
regulations. Legislation to create opportunity and equality in education continues. But the problem of
education for the children of foreign workers or children without citizenship Thailand in several aspects.
The study evaluated the education of children of foreign workers or children without citizenship
Thailand's Twisittis mind dashing (2554) found the problems of education of children of foreign workers,
including the issue of labor migration into the country, causing problems for them. basic services and
providing basic education on humanitarian grounds of Thailand. Issues of faith Knowledge and
understanding of educational policies for the foreign workers. It also found that administrators, teachers,
parents and the community with negative attitudes towards education and child classes with children or
children of foreign workers. No nationality Thailand Problem, have policies and measures to guarantee
the rights and opportunities of access to education for persons without proof of registration. The
government has adopted a policy to treat it as a strategic and security aspects in further studies.
Keywords: education management, Stateless children, thinking framework, Course, human rights
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บทนํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 30 วรรคสอง ไดกําหนดไววา “การเลือกปฏิบัติโดยไม
เปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่อง ถิ่นกําเนิดเชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมือง
อันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรม จะกระทํามิได” ประกอบกับคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ตอรัฐสภาเมื่อวันจันทรที่
29 ธันวาคม 2551 ขอ 3 นโยบาย สังคมและคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะนโยบายการศึกษา ขอ 3.1.4 ไดกําหนดไววา “จัดใหทุก
คนมีโอกาส ไดรับการศึกษาฟรี 15 ป ตั้งแตระดับอนุบาล ไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย พรอมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการใหเกิดความเสมอภาค และเปนธรรมในโอกาสทางการศึกษาแกประชากรในกลุมผูดอยโอกาส ทั้งผูยากไร ผู
พิการหรือทุพพลภาพ ผูอยูในสภาวะยากลําบาก ผูบกพรองทางรางกายและสติปญญา และชนตางวัฒนธรรม รวมทั้งยกระดับ
การพัฒ นาศู นย เด็กเล็ กในชุม ชน” อีกทั้งประเทศไทยเป นสมาชิ กองค การยูเ นสโก และไดร วมลงนามใหสั ตยาบันรับ รอง
อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบ (Convention on the Elimination of all Forms of
Racial Discrimination – CERD) ในอนุสัญญาดังกลาว ขอ 5 (ฉ) วาดวย “สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (5)
สิทธิในการไดรับการศึกษาและการฝกอบรมบนพื้นฐานของความเชื่อวาการเลือกปฏิบัติระหวางมนุษยที่มีความแตกตาง ดาน
เชื้อชาติ สีผิว และเผาพันธุกําเนิด เปนอุปสรรคประการหนึ่งตอความสัมพันธฉันมิตรและสันติภาพระหวางชาติ รวมถึงปฏิบัติ
ดังกลาวกอใหเกิดความไมสงบสุ ขและสวัส ดิภาพในหมูชน รวมถึงความสมานฉั นทระหวางผูที่อาศัยใกลเคียงข างกันแมแ ต
ภายในประเทศ
สภาพปญหา
ป พ.ศ.2518 ผลการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใน ลาว เวียดนามและกัมพูชา ทําใหมีชาวอินโดจีนเกือบ 800,000
คน ไดอพยพเขามาในประเทศไทยเพื่อหาที่พักพิง รัฐบาลไทยในสมัยนั้นจึงไดมีมติ
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2518 ใหจัดตั้ง
ศูนย ดําเนินการเกี่ย วกับผูอพยพ โดยมอบใหกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานหลัก ซึ่งรั ฐบาลไทยไดให ที่พํานักชั่วคราว
ระหวางดําเนินกรรมวิธี สงไปตั้งถิ่นฐานยังประเทศที่สาม จํานวน 705,114 คน และเดินทางกลับมาตุภูมิตามความสมัครใจ
จํานวน 53,085 คน ต อมาสถานการณใ นอินโดจีนคลี่ คลายลง แตเ กิด ปญ หาการสู รบในประเทศพมานับ ตั้ง แต ป พ.ศ.
2521 ดวยความขัดแยงดานการเมืองกลุมชาติพันธ ทําใหเกิดการสูระหวางทหารของรัฐบาลกับชนกลุมนอยและไดทวีความ
รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จนเคลื่อนเขาประชิดชายแดนไทย ในป พ.ศ.2527 รัฐบาลไทย จึงไดอนุญาตใหผูหนีภัยการสูรบจากพมา
(ชาวกะเหยี่ยงเปนกลุมแรก) เขามาพักพิงในพื้นที่พักพิงชั่วคราว
2. การจัดการศึกษาใหกับเด็กไรสัญชาติ
ประเทศไทยกับการจัดการศึกษาใหแกบุคคลไมมีหลักฐานทะเบียนราษฎร หรือไมมีสัญชาติไทย
การสนับ สนุนและเป ด โอกาสใหกับ เด็ กที่ไ ม มีห ลั กฐานทะเบีย นราษฎร หรือไมมี สั ญชาติไ ทยได รับ การศึ กษาขั้ น
พื้นฐานอยางทั่วถึงและออกหลักฐานการศึกษาใหเปนเรื่องที่สมควรยิ่ ง เพื่ อยกระดับคุ ณภาพชีวิตทั้ งนี้เพราะเด็กเหลานี้ไ ด
เรียนรูจนไดรับหลักฐานทางการศึกษา สามารถนําไปประกอบอาชีพและดํารงชีวิตอยูอยางปกติ มีความสุขเชนเดียวกับคนไทย
ทั่วไปแลว ยังรูจักขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและใชภาษาไทยในการสื่อสารกับทางราชการ ไมนาจะสงผลกระทบ ตอความ
มั่นคงของประเทศไทยมากนัก แตจะเปนการสรางจิตสํานึกความผูกพันและจงรักภักดีตอประเทศไทยมากยิ่งขึ้น คณะรัฐมนตรี
จึงไดมีมติเมื่อวันที่ 28 มกราคม 25351 เห็นชอบใหจัดการศึกษาแกเด็กไมมีสัญชาติ มีสาระสําคัญพอสรุปไดดังนี้
1. กําหนดพื้นที่เขาเรียนในพื้นที่อาศัยและควบคุมของแตละกลุม ไดแก
1.1 ผูอพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง กัมพูชา ที่อาศัยและควบคุมไวที่จังหวัดตราดใหแปลงสัญชาติเปนไทยได
1.2 เนปาลอพยพ ที่อาศัยและควบคุมไวที่อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
1.3 ญวนอพยพ ที่หลบหนีเขามาอาศัยอยูในประเทศไทยเปนการชั่วคราว ระหวางป พ.ศ.2488-2489 และ
รวมถึงบุตรหลานดวย ใหเรียนในพื้นที่ควบคุม 13 จังหวัด ไดแก 1) หนองคาย 2) อุดรธานี 3) สกลนคร 4) นครพนม 5)
มุกดาหาร 6) อุบลราชธานี 7) ยโสธร 8) ปราจีนบุรี 9) สุราษฎรธานี 10) พัทลุง 11) อํานาจเจริญ 12) หนองบัวลําภู 13)
สระแกว
1

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2535 เรื่อง การจัดการศึกษาใหแกบุคคลไมมีหลักฐานทะเบียนราษฎร หรือไมมีสัญชาติไทย
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1.4 บุตรอดีตทหารจีนคณะชาติ ไดแกผูสืบสันดานที่เกิดในประเทศไทยแตถูกถอนสัญชาติ หรือไมไดรับสัญชาติ
ไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 กําหนดพื้นที่ใหเรียน ใน 3 จังหวัด ไดแก 1)
เชียงใหม เขตอําเภอฝาง แมอาย เชียงดาว และกิ่งอําเภอเวียงแหง 2) เชียงราย เขตอําเภอแมจัน เชียงแสน และเชียงของ 3)
แมฮองสอน เขตอําเภอเมืองแมฮองสอน และปาย
1.5 จีนฮออพยพ ไดแก ผูสืบสั นดานที่เกิด ในประเทศไทยแตถูกถอนสัญชาติหรือไมไดรับสัญ ชาติไทยตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 33 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 กําหนดพื้นที่ใหเรียน ใน 9 อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ ของ 3
จังหวัด ไดแก 1) เชียงใหม เขตอําเภอฝาง แมอาย เชียงดาว และกิ่งอําเภอเวียงแหง 2) เชียงราย เขตอําเภอแมจัน แมสาย
เชียงของ และแมสรวย 3) แมฮองสอน เขตอําเภอ เมืองแมฮองสอน และปาย
1.6 ผูหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา ผูพลัดถิ่นสัญชาติพมาที่เขามาอยูในประเทศไทย กอนวันที่ 9 มีนาคม
2459 และผอนพันใหอยูในประเทศชั่วคราว เพื่อรอการผลักดัน ใหศึกษาในเขตพื้นที่ 9 จังหวัด ไดแก 1) เชียงราย เขต
อําเภอแมจัน แมสาย เชียงแสน และแมสรวย 2) เชียงใหม เขตอําเภอแมอาย ฝาง เชียงดาว และกิ่งอําเภอเวียงแหง 3)
แมฮองสอน เขตอําเภอเมืองแมฮองสอน ปาย ขุนยวน แมลานอย แมสะเรียง และกิ่งอําเภอสบเมย 4) ตาก เขตอําเภอแมสอด
แมระมาด ทาสองยาง และพบพระ 5) กาญจนบุรี เขตอําเภอเมืองกาญจนบุรี ทองผาภูมิ ไทยโยค สังขละบุรี และศรีสวัสดิ์ 6)
ราชบุรี เขตอําเภอสวนผึ้ง 7) ประจวบคีรีขันธ เขตอําเภอทับสะแก และบางสะพาน 8) ชุมพร เขตอําเภอทาแซะ 9) ระนอง
เขตอําเภอเมืองระนอง กระบุรี กะเปอร และละอุน
2. ระดับการศึกษา
2.1 ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา
2.2 ใหศึกษาถึงระดับการศึกษาภาคบังคับ
3. ในการนี้คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักฐาน วัน เดือน ป เกิดในการ
รับนักเรียนนักศึกษา เขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2535
การจัดการศึกษาใหเด็กที่ไมมีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดดําเนินการจัดการศึกษาใหกับบุคคลที่ไมมีหลักฐานทะเบียนราษฎร
หรือไมมีสัญชาติไทย ใหไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงตามสิทธิ เพื่อใหนักเรียนเหลานี้มีความเขาใจ มีทัศนคติที่ดีตอ
ประเทศไทย เสริ มสร างความมั่ นคงของชาติในระยะยาวตอไป โดยได กําหนดแนวทางการดําเนินงานไวดํ าเนินการจัดทํ า
หลักสูตร เนื้อหาสาระ กระบวนการเรียนรูการจัดการศึกษาใหแกผูหนีภัยการสูรบจากพมา ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว
3. สิทธิในการไดรับการศึกษาของคนไรสัญชาติในประเทศไทยตามกฎหมายไทย
การพิจารณาถึงกฎหมายระหวางประเทศ ไดมีการรับรองสิทธิในการศึกษาไวมากนอยเพียงใด และรับรองไวใน
กฎหมายใด ซึ่งจากการศึกษาพบวามีทั้งกฎหมายจารีตประเพณี และสนธิสัญญาทั้งที่ไทยเปนภาคีและมิไดเปนภาคี ซึ่ง
ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะตองผูกพันตามกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศ และผูกพันตามสนธิสัญญาที่ไทยเขาเปน
ภาคีและตองปฏิบัติตามสนธิสัญญาดังกลาว โดยตองรับรองสิทธิในการศึกษาใหแกทุกคนไมวาจะเปนคนชาติ หรือคนไรสัญชาติ
และในครั้งนี้จะไดทําการพิจารณาถึงกฎหมายไทยวาเปนอยางไร รับรองเกี่ยวกับสิทธิดังกลาวไวเพียงใด และการรับรองไว
ดังกลาวเกิดผลอยางไรคุมครองและเปนหลักประกันสิทธิในการศึกษาของคนไรสัญชาติไดหรือไม มากนอยเพียงใด อธิบายได
ดังตอไปนี้
กฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานในการกํากับดูแลการศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งหนวยงานในการกํากับดูแลการศึกษาที่สําคัญ
2
ฉบับดวยกัน
ไดแก
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546
กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของกับการศึกษา
จากการศึกษาพบวา มีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษาในดานอื่นๆ อีกหลายฉบับ ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิ
ของคนไรสัญชาติดังนี้
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พระราชบัญญัติใหกูยืมเพื่อการศึกษา 25412
พระราชบัญญัติฉบับนี้ เปนกฎหมายที่กําหนดขึ้นเพื่อจัดตั้งกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาเพื่อใหนักเรียนนักศึกษา
ที่ยากจนที่ศึกษาอยูในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนสามารถกูยืมเงินเพื่อใชในการศึกษาได โดยในมาตรา 45 ของ พ.ร.บ.
ฉบับนี้ไดกําหนดคุณสมบัติของนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิขอกูยืมเงิน จากกองทุนไดจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เปนผูมีสัญชาติ
ไทย 2. เปนผูขาดแคลนทุนทรัพย ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 3. มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
4. การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรการศึกษา
ยุทธศาสตรเพื่อรับการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน
จากสภาพ ปญหา และความตองการในการบริหาร และการจัดการศึกษา จําเปนตองมียุทธศาสตร ทั้งในเชิ ง
เปาหมาย และการดําเนินการหลากหลาย เพื่อทําใหการกระจายอํานาจการบริหารสูโรงเรียน ประสบความสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพ
สรางหลักสูตรการฝกอบรมโดยเนนการฝกอบรมดวยตนเอง (Self-studypackage) เปนหลัก โดยการกําหนดวัตถุประสงค
เนื้อหาสาระ สื่อประสม และกิจกรรมการฝกอบรมตางๆ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทั้ง 3 ดานคือ IQ, EQ และMQ ใหหนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน เขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการตามคูมือที่กําหนด ทั้งนี้จําเปนตองสรางทีมผูอํานวยความสะดวกในการฝกอบรม
สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรอื่นที่จําเปนใหแกโรงเรียน เพื่อดําเนินการตามหลักเกณฑ และวิธีการกระจายอํานาจที่
กําหนดไวในกฎกระทรวง (มาตรา 39) กํากับ ติดตามและนิเทศ ตลอดทั้งการประเมินการบริหารและการจัดการศึกษาเปน
ระบบและตอเนื่อง เพื่อปรับปรุงแกไขและพัฒนา ตลอดทั้งเสริมสรางขวัญกําลังใจและความกาวหนาสรรหาผูบริหารโรงเรียนที่
บริหารและจัดการศึกษาตามแนวการกระจายอํานาจ“แกนนํา” เพื่อสงเสริมและใหรางวัลเพื่อสรางเครือขายตอไป
แนวคิดทฤษฏีทนี่ ํามาวิเคราะห เพื่อวางแผนการจัดการศึกษาใหกบั เด็กไรสัญชาติ

2

กระทรวงศึกษาธิการ. 2548. พระราชบัญญัติใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ.
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5. บทสรุปและขอเสนอแนะ
รัฐบาลไทยไดมีนโยบายที่ เอื้อตอการเขาถึงโอกาสทางการศึกษาของกลุม คนที่ ไมมี สัญชาติไ ทย โดยการออกมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 เรื่องการขยายโอกาสทางการศึกษาแกบุคคลที่ไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
หรือไมมีสัญชาติไทย มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 20 กันยายน 2548 มีหลักการสําคัญคือ ใหจัดการศึกษาแกบุคคลที่ไมมีหลักฐาน
ทางทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทย ซึ่งเดิมเคยจํากัดไวใหเฉพาะบางกลุม บางระดับการศึกษา เปนเปดกวางใหทุกคน
สามารถเขาเรียนไดทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา หรือพื้นที่การศึกษา (ยกเวนกลุมที่หลบหนีภัยจากการสูรบ จัดใหเรียนได
ในพื้นที่) รัฐจะจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายรายหัว ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายในอัตราเดียวกับ
เด็กไทย กรณี มีกฎหมายควบคุม เฉพาะให จํากัดพื้ นที่อยูอาศั ยสามารถเดินทางไปศึกษาได เปนระยะเวลาตามหลักสูต ร
การศึกษาระดับนั้น โดยไมตองขออนุญาตเปนครั้งคราว (หลักเกณฑการออกนอกเขตเปนไปตามที่กระทรวง มหาดไทยกําหนด)
และเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะไดรับหลักฐานทางการศึกษาเชนเดียวกับนักเรียนนักศึกษาที่มีสัญชาติไทยทั่วไป
รัฐบาลมีมติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวันที่ 5 กรกฎาคม 2548ใหค วามเห็ นชอบระเบีย บกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย
หลักฐานในการรับนักเรียนเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548 เพื่อใหเด็กที่ไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร รวมทั้งใหจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนเปนคาใชจายรายหัวใหแกสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกคนกลุมนี้ในอัตราเดียวกับเด็กไทย
ถึงแมวาจะมีกฎหมายทั้งในระดับระหวางประเทศและกฎหมายภายในของประเทศไทย ใหการรับรองและคุมครอง
สิทธิในการไดรับการศึกษาของคนไรสัญชาติเอาไวหลายฉบับดวยกัน แตก็ยังมีกฎหมายบางฉบับที่มีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิ
ของคนไรสัญชาติ เชน พระราชบัญญัติใหกูยืมเพื่อการศึกษา 2541 ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนกฎหมายที่กําหนดขึ้นเพื่อ
จัดตั้งกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาเพื่อใหนักเรียนนักศึกษาที่ยากจนที่ศึกษาอยูในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนสามารถ
กูยืมเงินเพื่อใชในการศึกษาไดแตไดกําหนดคุณสมบัติของนักเรียนนักศึกษาที่มีสิทธิขอกูยืมเงินจากกองทุนไดจะตองมีคุณสมบัติ
ประการหนึ่งคือ จะตองเปนผูมีสัญชาติไทย ดังนั้นนักเรียนนักศึกษาที่เปนคนไรสัญชาติแมจะเปนผูขาดแคลนทุนทรัพยก็ไมมี
สิทธิขอกูยืม เงินตาม พ.ร.บ. ฉบั บนี้ สงผลใหบุค คลไรสั ญชาติที่ มีฐานะยากจน ไมส ามารถเข าถึง สิทธิในการศึกษาตามที่
กฎหมายรับรองและคุมครองให เนื่องจากไมมีทุนใหกูยืมเพื่อใหสามารถเขาถึงสิทธิดังกลาวได ดังนั้นอาจกลาวไดวา การจะ
ไดรับสิทธิการศึกษาไดนั้นมิใชเพียงแคกฎหมายบัญญัติรับรองคุมครองใหเทานั้น แตยังตองมีองคประกอบอื่นๆสงเสริมดวย
อาทิเชน การสงเสริมในดานเงินทุนเพื่อการศึกษา เปนตน ดังนั้นเพื่อใหคนไรสัญชาติเขาถึงสิทธิในการศึกษาซึ่งเปนสิทธิที่
สําคัญและเปนสิทธิขั้นพื้นฐานไดนั้น ภาครัฐควรจะตองสงเสริมและมีมาตรการชวยเหลือเพื่อเปนหลักประกันวา คนไรสัญชาติ
จะสามารถเขาถึงสิทธินี้ได สิ่งสําคัญก็คือจะตอง ใหคนไรสัญชาติสามารถกูยืมเงินเพื่อการศึกษาได เพื่อเปนหลักประกันวาเขา
จะไดรับสิทธินี้จริงๆ มิใชเปนเพียงสิทธิที่ไดรับการรับรองและคุมครองเทานั้น
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แมวากฎหมายจะรับรองสิทธิในการศึกษาของคนไรสัญชาติไวก็ตาม แตยังพบปญหาในการนํานโยบายไปสูการ
ปฏิบัติ เจาหนาที่รัฐมีการตีความในการตรวจสอบขอมูลหลักฐานที่แตกตางกันไป สงผลใหคนไรสัญชาติไดรับการปฏิบัติที่
แตกตางกัน บางคนไดรับสิทธิตามกฎหมายกําหนดและเจตนารมณของกฎหมาย แตบางคนก็อาจไมรับสิทธิตามหลักสากล
ทําใหมีคนที่ไมมีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทย ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําความเขาใจตอ
สังคมไทย ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน เพื่อใหเขาใจวาสิทธิในการศึกษานี้เปนสิทธิมนุษยชน บุคคลทุกคนไมวาจะมีสัญชาติใด
หรือแมเปนคนไรสัญชาติ ยอมมีสิทธิในการศึกษาเชนเดียวกัน
เอกสารอางอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. 2550. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ.
กระทรวงศึกษาธิการ. 2552. ระเบียบประทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักฐาน วันเดือนปเกิดในการรับนักเรียน นักศึกษาเขา
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บทคัดยอ
วุน เปนขนมหวานไทยที่หารับประทานงาย แตวุนเปนขนมหวานที่มีพลังงานสูงเนื่องมาจากปริมาณน้ําตาล ในยุค
สมัยที่เปลี่ยนไปและผูบริโภคสมัยนี้หันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น จึงมีผูบริโภคไมนอยที่งดและหลีกเลี่ยงการรับประทานของหวาน
ที่มีน้ําตาลปริมาณมากๆ ดังนั้นผูวิจัยเห็นวาจะเปนการดีไมนอย ถามีการประยุกตใชน้ําตาลเทียมในที่นี้ผูวิจัยใชสเตเวีย เปน
สารทดแทนและใหความหวานแทนน้ําตาล มาเปนสวนผสมในการทําวุนจากฟกขาวเพื่อใหเปนของหวานพลังงานต่ํา เพื่อให
ผูบริโภคที่เปนโรคเบาหวาน รวมถึงผูบริโภคที่รักในการดูแลสุขภาพ และตองการการควบคุมน้ําหนักไดรับประทานวุนพลังงาน
ต่ํานี้ได อีกทั้งยังเปนการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารในรูปแบบใหมๆ ดังนั้นผูวิจัยจึงคิดประยุกตใชสเตเวียมาเปนสารใหความ
หวานแทนน้ําตาลในวุน ดังวัตถุประสงคของงานวิจัย
เพื่อทดสอบการยอมรั บจากผูบริโภคของวุนฟกข าวสูตรสารให ความหวานแทนน้ําตาล(สเตเวีย ) ดวยวิธี 5-point
hedonic scale จากผูทดสอบจํานวน 30 คน ซึ่งมีระดับคะแนนความพึงพอใจตั้งแต 1-5 และนําไปวิเคราะหผลทางสถิติดวย
วิธี t-test พบวาการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยทั้ง 5 ผูบริโภคมีการยอมรับในระดับมากกับสีของวุนฟกขาว และเนื้อ
สัมผัส และผูบริโภคมีการยอมรับในระดับมากที่สุดในปจจัยความหวานของวุน รสชาติ และ ความชอบโดยรวม จึงสามารถสรุป
ไดวาผลิตภัณฑวุนฟกขาวสูตรสารใหความหวานแทนน้ําตาล(สเตเวีย)นั้น สามารถเปนผลิตภัณฑใหมที่นาสนใจ และยังเปน
ผลิตภัณฑของหวานพลังงานต่ําไดจริงเพราะมีพลังงานต่ํากวาวุนฟกขาวสูตรน้ําตาลปกติเกือบ 10 เทา
คําสําคัญ: วุน, ฟกขาว, พลังงานต่ํา, สารใหความหวานแทนน้ําตาล, สเตเวีย
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Baby Jackfruit (Momorodica cochinchinensis) Jelly as a low calories dessert
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Abstract
Jelly is a normal dessert. Normally, jelly is a high calories dessert because of a lot of sugar inside.
Society changes and consumers take care more themselves to be healthy so has a lot of consumers
don’t consume or even avoid to have sugar. The researcher thought that it will be great by using Stevia
instead of sugar to be sweetener in Baby Jackfruit jelly to be a low calories dessert. It can be dessert for
diabetes patients, health care customers and the one who want to lose their weight. Not only a low
calories jelly but also a developed dessert products.
The comparison of 5 factors for consumer acceptance by 5-points hedonic scales by 30
consumers with T-test statistical analysis we can conclude that consumer accepted in high level of color,
texture of jelly, and customers accepted in a very high level of sweetness, taste and overall liking of jelly
either. The research found that jelly made from Baby Jackfruit by using Stevia to be sweetener it can be a
10 times lower calories dessert
Keywords: jelly, baby jackfruit, low calories, sweetener, stevia
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บทนํา
วุน เปนขนมหวานไทยที่หารับประทานงาย ราคาไมแพง สามารถปรุงแตงรสชาติดวยกลิ่นรสตาง ๆ และวุนถูกนํามา
พัฒนาเปนวุนผลไมชนิดตางๆ จากน้ําผลไม และอาจตกแตงใหดูนารับประทานจากการตกแตงดวยลูกชุบ แตเนื่องจากในยุค
สมัยที่เปลี่ยนไปและผูบริโภคสมัยนี้หันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น จึงมีผูบริโภคไมนอยที่งดและหลีกเลี่ยงการรับประทานของหวาน
ที่มีน้ําตาลปริมาณมากๆ ดังนั้นผูวิจัยเห็นวาจะเปนการดีไมนอย ถามีการประยุกตใชน้ําตาลเทียมเปนสารทดแทนและใหความ
หวานแทนน้ําตาล มาเปนสวนผสมในการทําวุนจากฟกขาว เพื่อใหเปนของหวานพลังงานต่ําใหผูบริโภคที่เปนโรคเบาหวาน
และผูบริโภคที่รักในการดูแลสุขภาพไดบริโภค จึงมีการพัฒนาวุนซึ่งเปนขนมหวานไทย ใหเปนของหวานพลังงานต่ํา เพื่อให
ผูบริโภคที่เปนโรคเบาหวาน รวมถึงผูบริโภคที่รักในการดูแลสุขภาพและตองการการควบคุมน้ําหนัก ไดรับประทานวุนพลังงาน
ต่ํานี้ได อีกทั้งยังเปนการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารในรูปแบบใหมๆ ดังนั้นผูวิจัยจึงคิดประยุกตใชสเตเวียมาเปนสารใหความหวาน
แทนน้ําตาลในวุน ซึ่งสเตเวียหรือ หญาหวานนั้น สามารถเปนสารใหความหวานที่ใชแทนน้ําตาล ซึ่งมีคุณสมบัติใหรสหวาน
คลายน้ําตาล สามารถนํามาใชแทนน้ําตาลได อีกทั้งยังเปนการเพิ่มคุณประโยชนในการประยุกตใชผลไมพื้นบานที่มีประโยชน
มาเปนสวนประกอบในการการทําวุนฟกขาวพลังงานต่ํา และเปนการพัฒนาเปนผลิตภัณฑอาหารรูปแบบใหมๆ และเปนการ
ทางเลือกใหกับผูบริโภคไดอีกทางหนึ่งดวย
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อผลิตวุนฟกขาวพลังงานต่ําจากการใชน้ําตาลเทียม
2. เพื่อผลิตวุนฟกขาวพลังงานต่ําเปนวุนขนมไทยและไดรับการทดสอบการยอมรับจากผูบริโภค
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ขั้นตอนการทําวุนฟกขาว
1.1 วัตถุดิบในการทําวุนฟกขาวสูตรน้ําตาลทรายปกติ
ผลฟกขาว
1/2
ผล
น้ําสะอาดปริมาตร
500 มิลลิลิตร
แผนเจลาติน
3
แผน
หรือผงวุน(ตรานางเงือก)
7
กรัม
น้ําตาลทราย
50
กรัม
พิมพวุน
1.2 วัตถุดิบในการทําวุนฟกขาวสูตรสารใหความหวานแทนน้ําตาล (สเตเวีย)
ผลฟกขาว
1/2
ผล
น้ําสะอาดปริมาตร
500 มิลลิลิตร
แผนเจลาติน
3
แผน
หรือผงวุน(ตรานางเงือก)
7
กรัม
สารใหความหวานแทนน้ําตาลหรือในที่นี่ใชสเตเวีย
14
กรัม
พิมพวุน
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ภาพที่ 1 ฉลากโภชนาการขางกลองสเตเวีย
*หมายเหตุ คํานวนปริมาณสเตเวียจากฉลากโภชนาการขางกลอง โดยสเตเวีย 1 กอน จะมีปริมาณ 1.4 กรัม ให
ปริมาณความหวานเทากับน้ําตาล 5 กรัม

ภาพที่ 2 วัตถุดิบในการทําวุนฟกขาว
2. ขั้นตอนการเอาคั้นเอาเนื้อฟกขาว
เลือกเอาเฉพาะผลฟกขาวที่มีสีสมอมแดงหรือผลฟกขาวที่สุกเต็มที่ มาใชในหารทําวุนฟกขาว เนื่องจากผล
ฟกขาวที่สุกเต็มที่นั้น จะมีเนื้อที่ใหสีแดงสด และจะทําใหวุนฟกขาวมีสีสวย การสังเกตวาผลฟกขาวนั้นสุก อาจสังเกต
ไดจากการกดผลฟกขาวเบาๆ ถาผลฟกขาวมีความนิ่ม นั่นก็แสดงวาเปนผลฟกขาวที่สุก
จากนั้นผาผลฟกขาวตามแนวยาว เพื่อที่จะเอาเมล็ดออกมากตัวเนื้อฟกขาวตอไป

ภาพที่ 3 ผลฟกขาวที่ผาตามแนวยาว
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ภาพที่ 4 เมล็ดฟกขาวในอางผสมกอนและหลังการตีดวยตะกรอมือ
จากนั้น ใชชอนแคะเม็ดฟกขาวลงในอางผสมแลวใชตะกรอมือคนโดยใชแรงปานกลาง เพื่อที่จะเอาเนื้อเยื่อออกจาก
เม็ดฟกขาว แลวกรองเอาแตน้ําออกจากตัวเนื้อดวยตะแกรงกรองเพื่อที่จะใชน้ําฟกขาวนั้นไปใชในการทําวุนตอไป
3. ขั้นตอนการตัววุนฟกขาว
แชแผนเจลาตินในน้ําสะอาด โดยแชจนกวาแผนเจลาตินนั้นจะเหลว ดังปรากฎในภาพที่ 3.3 โดยในการทําวุนฟกขาว
นั้นจะใชแผนเจลาติน 3 แผนตอน้ําฟกขาว 500 มิลลิลิตร

ภาพที่ 5 แผนเจลาตินที่แชในน้ําสะอาด
จากนั้นนําน้ําฟกขาวที่กรองไดผสมกับน้ําสะอาดจนมีปริมาตร 500 มิลลิลิตร นําน้ําฟกขาวที่ผสมกับน้ําสะอาด ขึ้นตั้ง
ไฟจนเดือดแลวใสสารใหความหวานแทนน้ําตาล 10 กอน แลวชิมรสชาติใหมีความหวานพอประมาณ จากนั้นใสแผนเจลาตินที่
ออนตัวลงไปในน้ําฟกขาว แลวรอใหเดือดอีกครั้ง ดังภาพที่ 3.4

ภาพที่ 6 น้ําฟกขาวที่ตั้งไฟจนเดือด
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ทั้งน้ําฟกขาวที่ตั้งไฟจนเดือดไวจนเย็น จากนั้นคอยๆเทน้ําฟกขาวลงในพิมพวุน ดังภาพที่ 3.5 จากนั้นนําเขาตูเย็น
แลวคอยๆแคะตัวเนื้อวุนฟกขาวออกจากพิมพตอไป

ภาพที่ 7 วุนฟกขาว
4.การทดสอบลักษณะทางประสาทสัมผัสและการยอมรับของผูบริโภค
นําวุนฟกขาวสูตรน้ําตาลทรายปกติและวุนฟกขาวสูตรสารใหความหวานแทนน้ําตาล(สเตเวีย) มาทดสอบความพึง
พอใจของผูบริโภค ดวยวิธีการทดสอบทางประสามสัมผัสหรือดวยการชิม ดวยวิธี 5-point hedonic scale โดยมีจํานวนผู
ทดสอบ 30 คน จากบุคลากรและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาคหกรรมศาสตร ซึ่งมีการทดสอบทั้ง 5
ดานคือ สีของวุนฟกขาว ความหวานของวุน รสชาติ เนื้อสัมผัส และ ความชอบโดยรวม โดยมีคะแนนความพึงพอใจคือ 5=
มากที่สุด, 4= มาก, 3= ปานกลาง, 2= นอย, 1= นอยที่สุด จากนั้นนําคะแนนความพึงพอใจจากผูบริโภคทั้งหมดเขาโปรแกรม
การวิเคราะหทางสถิติ เพื่อหาความสําพันธดวยวิธี T-test ตอไป
การประเมินผลความพึงพอใจของผูบริโภคทางสถิติของ วุนฟกขาวสูตรน้ําตาลทรายปกติและวุนฟกขาวสูตรสารให
ความหวานแทนน้ําตาล(สเตเวีย)นั้น จะมีการรวบรวมคะแนนการประเมินจากผูบริโภค จากการประเมินผลความพึงพอใจ ของ
ผูบริโภคโดยวิธี 5-point hedonic scale ทั้งหมด มาวิเคราะหขอมูลและประเมินผลทางสถิติเพื่อหา ความสําพันธดวยวิธี Ttest ดังตารางที่ 1 โดยแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นนั้นเปนแบบคะแนนความคิดเห็นที่ระดับคะแนน 1-5 คะแนน ซึ่งผูวิจัยใช
เกณฑของเบสต (Best, 1986: p. 78) ซึ่งมีเกณฑในการวิเคราะหผลขอมูลดังตอไปนี้
คาเฉลี่ย
4.21 – 5.00 หมายถึง
มีความเห็นดวยในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย
3.41 – 4.20 หมายถึง
มีความเห็นดวยในระดับมาก
คาเฉลี่ย
2.61 – 3.40 หมายถึง
มีความเห็นดวยในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย
1.81 – 2.60 หมายถึง
มีความเห็นดวยในระดับนอย
คาเฉลี่ย
1.00 – 1.80 หมายถึง
มีความเห็นดวยในระดับนอยที่สุด
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสของผูบริโภคในวุนฟกขาวสูตรน้ําตาลทรายปกติและวุนฟกขาวสูตร
สารใหความหวานแทนน้ําตาล(สเตเวีย)
ตัวอยาง/ปจจัยที่ใชในการประเมิน วุนฟกขาวสูตรน้ําตาลทรายปกติ วุนฟกขาวสูตรสารใหความหวานแทนน้ําตาล
(สเตเวีย)
b
สีของวุนฟกขาว
3.80 ± 0.66
4.10 ± 0.55 a
ความหวานของวุน
4.10 ± 0.55 b
4.26 ± 0.64 a
รสชาติ
4.03 ± 0.55 b
4.36 ± 0.49 a
เนื้อสัมผัส
3.83 ± 0.65 b
4.16 ± 0.53 a
4.36 ± 0.61 a
ความชอบโดยรวม
3.66 ± 0.66 b
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จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสของผูบริโภคทั้ง 5 ปจจัย นั้นสีของวุนฟกขาว ความ
หวานของวุน รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมนั้น พบวาทุกๆปจจัยของวุนฟกขาวสูตรสารใหความหวานแทนน้ําตาล
(สเตเวีย) ไดคะแนนการยอมรับจากผูบริโภคมากกวา วุนฟกขาวสูตรน้ําตาลทรายปกติ โดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยในดา
นสีของวุนฟกขาว เปน 4.10 ± 0.55a , คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยในดานความหวานของวุนเปน 4.26 ± 0.64a, คะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ยในดานรสชาติ 4.36 ± 0.49a, คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยในดานเนื้อสัมผัสเปน 4.16 ± 0.53a และคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ยในดานความชอบโดยรวมเปน 4.36 ± 0.61 a ตามลําดับ
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยทั้ง 5 ดาน ที่ใชในการประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอวุนฟก
ขาวสูตรน้ําตาลทรายปกติและวุนฟกขาวสูตรสารใหความหวานแทนน้ําตาล(สเตเวีย)
t-test for equality of mean
ตัวอยาง/ปจจัยที่ใชในการประเมิน
t
df
Sig.
สีของวุนฟกขาว
-1.874
29
0.071
ความหวานของวุน
-1.044
29
0.305
รสชาติ
-2.276
29
0.030*
เนื้อสัมผัส
-1.980
29
0.057
ความชอบโดยรวม
-4.583
29
0.000*
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยทั้ง 5 ดานที่ใชในการ ประเมินความพึงพอใจของผู
บริโภคที่มีตอวุนฟกขาวสูตรน้ําตาลทรายปกติ และวุนฟกขาวสูตรสารใหความหวานแทนน้ําตาล(สเตเวีย) พบวาจากปจจัยที่ใช
ในการประเมินความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสของผูบริโภคใน 3 ดานคือ สีของวุนฟกขาว ความหวานของวุน และเนื้อสัมผัส
ระหวาง วุนฟกขาวสูตรน้ําตาลทรายปกติและวุนฟกขาวสูตรสารใหความหวานแทนน้ําตาล(สเตเวีย)นั้น ไมมีความแตกตา
งกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยที่ F≥0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งสามารถกลาวไดวาปจจัยในดานของสีของวุนฟกขาว
ความหวานของวุน และเนื้อสัมผัส ระหวาง วุนฟกขาวสูตรน้ําตาลทรายปกติและวุนฟกขาวสูตรสารใหความหวานแทนน้ําตาล
(สเตเวีย)นั้น ไมมีความแตกตางกัน สวนจากปจ จัยที่ใชในการประเมินความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสของผูบริโภคในดานร
สชาติและความชอบโดยรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยที่ F≤0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
การเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยทั้ง 5 ดาน ที่ใชในการประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอวุนฟกขาวสูตรสารให
ความหวานแทนน้ําตาล(สเตเวีย) โดยอิงตามเกณฑของเบสต สามารถกลาวไดวาผูบริโภคมีความเห็นดวยในระดับมากกับสีของ
วุนฟกขาวและในดานของเนื้อสัมผัส และผูบริโภคมีความเห็นดวยในระดับมากที่สุดในดานของ ความหวานของวุน รสชาติ
และความชอบโดยรวมตามลําดับ
2 วุนฟกขาวสูตรสารใหความหวานแทนน้ําตาล(สเตเวีย) ในการเปนของหวานพลังงานต่ํา
สูตรการทําวุนฟกขาวสูตรน้ําตาลทรายปกติ
ผลฟกขาว
1/2
ผล
น้ําสะอาดปริมาตร
500 มิลลิลิตร
แผนเจลาติน
3
แผน
หรือผงวุน(ตรานางเงือก)
7
กรัม
น้ําตาลทราย
50
กรัม
พิมพวุน
สูตรวุนฟกขาวสูตรสารใหความหวานแทนน้ําตาล(สเตเวีย)
ผลฟกขาว
น้ําสะอาดปริมาตร

1/2
500

ผล
มิลลิลิตร
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3
แผน
แผนเจลาติน
หรือผงวุน(ตรานางเงือก)
7
กรัม
สารใหความหวานแทนน้ําตาลหรือในที่นี่ใชสเตเวีย 14 กรัม (หรือ 10 กอน)
พิมพวุน
จากสูตรการทําวุนฟกขาวสูตรน้ําตาลทรายปกตินั้นพบวา ผูวิจัยสามารถคํานวนพลังงานโดยประมาณของวุนฟกขาว
สูตรน้ําตาลทรายปกติ จากปริมาณน้ําตาลที่ใชในสูตรไดโดยปริมาณน้ําตาลทราย 50 กรัม จะมีพลังงาน 193.35 กิโลแคลลอรี่
โดยประมาณ และสามารถคํานวนพลังงานโดยประมาณของวุนฟกขาวสูตรสารใหความหวานแทนน้ําตาล(สเตเวีย) ไดจาก
ปริมาณสเตเวียที่ใชคือสเตเวีย 1 กอนจะมีพลังงาน 2 กิโลแคลลอรี่ (อางอิงจากฉลากพลังงานโภชนาการขางกลอง) จากสูตร
วุนฟกขาวสูตรสารใหความหวานแทนน้ําตาล(สเตเวีย) มีการใชสเตเวียจํานวน 10 กอน ดังนั้นวุนฟกขาวสูตรสารใหความหวาน
แทนน้ําตาล(สเตเวีย) จะมีพลังงาน 20 กิโลแคลลอรี่โดยประมาณ ซึ่งสามารถกลาวไดวาวุนฟกขาวสูตรสารใหความหวานแทน
น้ําตาล(สเตเวีย) เปนของหวานที่มีพลังงานต่ํากวาวุนฟกขาวสูตรน้ําตาลทรายปกติประมาณ 9.5 เทา
สรุปและอภิปรายผล
ผลิตภัณฑวุนฟกขาวสูตรสารใหความหวานแทนน้ําตาล(สเตเวีย) หรือวุนฟกขาวเพื่อเปนของหวานพลังงานต่ํานั้น จาก
ผลการทดสอบความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสของ ผูบริโภคทั้ง 5 ปจจัยนั้นพบวา ผลิตภัณฑไดรับคะแนนความพึงพอใจจาก
ผูบริโภคในระดับมากถึงมากที่สุด
โดยมีคะแนนเฉลี่ยของปจจัยในวุนฟกขาวสูตรสารใหความหวานแทนน้ําตาล(สเตเวีย)
มากกวาวุนฟกขาวสูตรน้ําตาลทรายปกติในทุกๆปจจัย เนื่องดวยผลิตภัณฑวุนฟกขาวสูตรสารใหความหวานแทนน้ําตาล(สเต
เวีย) เปนที่พึงพอใจของผูบริโภค และไดรับการตอบรับจากผูบริโภคในระดับดีถึงดีมาก เนื่องจากเปนผลิตภัณฑที่นาสนใจและ
แปลกใหม อีกทั้งยังเปนผลิตภัณฑของหวานที่มีพลังงานต่ํากวาสูตรปกติเกือบ 10 เทาและยังสามารถเปนของหวานพลังงานต่ํา
สําหรับผูปวยโรคเบาหวานหรือผูที่ตองการการควบคุมน้ําหนักไดอีกดวย
เอกสารอางอิง
วิเชษฐ ลีลามานิตย.2557. ฟกขาว. บทความเผยแพรความรูสูประชาชน. ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล. สืบคนเมื่อ 8 มีนาคม 2560. จาก
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/223/%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%
81%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7-Momorodica-cochinchinensis/
MedThai.2013. หญาหวาน. หญาหวาน สรรพคุณและประโยชนของหญาหวาน 14 ขอ. สืบคนเมื่อ 8 มีนาคม 2560. จาก
https://medthai.com/
Best, John W. & Kahn, James V. (1986). Research in Education. (5th ed.). New Jersey: Prentice Hall.
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ความเปนไปไดในการผลิตมะพราวแกวพลังงานต่ํา
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บทคัดยอ
มะพราวแกวเปนขนมหวานของไทยชนิดหนึ่งที่มีการสืบทอดตํารับจากรุนสูรุน เปนการนํามะพราวทึนทึกมาขูดเปน
เสนดวยมือแมว นําไปกวนกับน้ําตาลแลว นํามาตะลอมเปนกอน ตากแดดใหแหง สามารถเก็บไวรับประทานได ถือเปนการ
ถนอมอาหารชนิดหนึ่ง อีกทั้งยังชวยเพิ่มมูลคาใหกับมะพราวไดอีกดวย น้ําตาลถือเปนสวนผสมหลักอยางหนึ่งชวยใหรสหวาน
มัน ให พ ลั ง งานสู ง ป จจุบั นผู บริ โ ภคส วนใหญหั นมาใส ใ จด านสุ ข ภาพมากขึ้ น โดยเลื อกบริ โ ภคอาหารและเครื่ องดื่ ม ที่ มี
ประโยชนตอสุขภาพ ดวยเหตุผลนี้ทําใหมะพราวแกวมีแนวโนมในการบริโภคลดลง งานวิจัยนี้มีแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ
มะพราวแกวพลังงานต่ําโดยใชสารทดแทนความหวาน (สตีเวีย) แทนการใชน้ําตาล โดยการทดสอบระดับความพึงพอใจทาง
ประสาทสัมผัสของผูบริโภคทั้ง 6 ปจจัย ไดแก ลักษณะภายนอก กลิ่น สี รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ใชวิธี 5point hedonic scale เพื่อหาความสัมพันธดวยวิธี T-test ในผลิตภัณฑมะพราวแกวสูตรพื้นฐาน (ใชน้ําตาล) เปรียบเทียบ
กับมะพราวแกวพลังงานต่ํา (ใชส ตีเวีย) จากผลจากทดลองพบวาคาทางประสาทสัมผัสของมะพราวแกวพลังงานต่ําใหคาสี
รสชาติ และความชอบโดยรวมสูง กวามะพร าวแกวสูต รพื้นฐาน ในทางตรงกันขามมะพร าวแกวสูต รพื้นฐานใหคาลักษณะ
ภายนอก กลิ่น และเนื้อสัมผัสสูงกวามะพราวแกวสูตรพลังงานต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) ทําใหทราบวาการใช
สารให ค วามหวานที่ แ ตกต างกันส ง ผลต อระดั บ ความพึ ง พอใจทางประสาทสั ม ผั ส ของผู บ ริโ ภคอย างมี นัย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ
(P≤0.05)
จากการศึกษาความเปนไปไดในการผลิตผลิตภัณฑ มะพราวแกวพลังงานต่ํา มีแนวโนม เปนที่ยอมรับ ของผูบริโภค
เปนการดีไมนอย หากมีการพัฒนาผลิตภัณฑมะพราวแกวใหมีความหลากหลาย สรางมูลคาเพิ่ม รวมทั้งตอบโจทยของผูบริโภค
ที่หันมารักสุขภาพมากขึ้นในปจจุบันนี้ ทั้งยังชวยอนุรักษขนมไทยรักษาเอกลักษณของศิลปะการทําขนมไทยไวไดอีกดวย
คําสําคัญ : มะพราวแกว, พลังงานต่ํา, สตีเวีย
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Possibility to produce Low calories Maprawkaew
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Abstract
Maproaw kaew (glazed coconut with sugar coated) is a kind of Thai desert recipes that was
inherited from last until now. Maproaw kaew made from shredded pre-mature coconut by hand tool
coconut scraper then coating by stir with sugar and dehydrated by sun drying. It's can be considered that
Maproaw kaew was been one kind of food preservation and also increase the value of coconut as well.
Sugar is the main ingredients of Maproaw kaew. It made Maproaw kaew to be sweet and mellow taste.
Sugar provides high calories, which contributes to obesity and other diseases to who those consume.
Nowadays the consumer more concern about their health and choosing more healthy foods and drinks.
For
this
reason,
Maproaw
kaew
tends
to
decrease
in
consumption.
The aims of this research is to develop low-calorie coconut products (Maproaw kaew) by using
sweeteners (Stevia) instead of sugar. Evaluate sensory test of customer satisfaction (appearance, odor,
color, texture, taste and overall liking) by use 5 - point hedonic scales and analyze by
t-test method to compare between Standard recipe (sugar coated) and Low-calories recipe (stevia
coated). The sensory evaluation showed that Low-calories recipe had significantly higher (p<0.05) in term
of odor, taste and overall liking more than standard recipe, Where as the standard recipe had significantly
higher (p<0.05) in term of appearance, odor and texture. Finally the result showed mapraow keaw which
use different coated sweetener had significantly effect to consumer satisfaction (p<0.05).
The studied of possibility to produce Low-calories " Maproaw kaew " found that would be good
to develop or increase value of coconut products and can response to the consumers who more concern
about healthy today. Meanwhile to conserve Thai dessert and identity of Thai dessert as well.
Keywords: Mapraw kaew, Low calories, Stevia
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บทนํา
มะพราวแกวขนมหวานไทยโบราณที่มีการสืบทอดตํารับมาจากรุนสูรุน เปนขนมหวานไทยที่หารับประทานไดไมงาย
นัก สวนผสมหลักของมะพราวแกว ไดแก มะพราวทึนทึก น้ําลอยดอกมะลิ น้ําตาลทราย และเกลือ ปจจุบันมะพราวแกวแบบ
แผนถือเปนผลิตภัณฑขึ้นชื่อของอําเภอเชียงคานอีกทั้งยังมีจําหนายในรูปแบบผลิตภัณฑโอทอป (OTOP) เนื่องจากเปน
มะพราวแกวที่มีคุณภาพดีคือมีความหวานไมมากจนเกินไป และยังมีความนุมอยางพอเหมาะเนื่องจากใชเนื้อมะพราวที่ยังไมแก
มากเกินไป ยังไมถึงขนาดทึนทึก กลาวคือออนกวาระยะทึนทึกเล็กนอย (มณีรัตน และคณะ, 2550) ผูวิจัยเห็นวาการศึกษา
กระบวนการการการผลิตมะพราวแกวแบบเสนที่ทําจากมะพราวทึนทึกตามขอเสนอแนะของมณีรัตน และคณะ มีความ
นาสนใจเปนอยางมากนอกจากจะชวยอนุรักษขนมไทยแลวยังคงชวยรักษาเอกลักษณของศิลปะการทําขนมไทยไวไดอีกดวย
ผูวิจัยเห็นวาเปนการดีหากทําการศึกษาตอเพื่อหาแนวทางการผลิตมะพราวแกวแบบเสน พรอมทั้งพัฒนาสูตรโดยใชสารให
ความหวานทดแทนปริมาณน้ําตาลเพื่อตอบโจทยผูบริโภคสมัยใหมที่ใสใจดานสุขภาพ รวมถึงแนวโนมการบริโภคอาหารใน
ปจจุบันพบวาผูบริโภคคํานึงถึงอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้นจึงมีการแนะนําใหลดการใชน้ําตาลซูโคสในอาหารลดลง เนื่องจาก
การบริโภคน้ําตาลซูโครสมากเกินไปจะเปนสาเหตุทําใหเกิดโรคเชน ฟนผุ ไตรกลีเซอรไรดสูง ลําไสใหญอุดตัน เบาหวาน
โรคหัวใจ โรคอวน โรคผิวหนังอักเสบ และมีผลเสียตอการมองเห็น (ญาณินสิริ ถิ่นนคร, 2547) ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่
จะศึกษากระบวนการผลิตมะพราวแกวแบบเสนพลังงานต่ําโดยใชสารใหความหวานทดแทนปริมาณน้ําตาลนอกจากจะเปน
การเพิ่มทางเลือกใหกับผูบริโภคแลว ยังสารมารถชวยสงเสริมผลิตภัณฑขนมไทย สรางมูลคาเพิ่มเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน
ในตลาดโลกไดอีกดวย
วัตถุประสงคของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการผลิตมะพราวแกวพลังงานต่ําโดยใชสารใหความหวาน (สตีเวีย) ทดแทนปริมาณ
น้ําตาล
2) เพื่อทดสอบวามะพราวแกวแบบเสนพลังงานต่ํา โดยใชสารใหความหวาน (สตีเวีย) ทดแทนปริมาณน้ําตาลไดรับ
การยอมรับจากผูบริโภค
ระเบียบวิธีวิจัย
1. วัตถุดิบในการผลิตมะพราวแกวสูตรพื้นฐาน (ใชน้ําตาลปกติ)
มะพราวทึนทึก
700
น้ําตาล
300
เกลือ
2
น้ําลอยดอกมะลิ
350
2. วัตถุดิบในการผลิตมะพราวแกวสูตรน้ําตาลพลังงานต่ํา (สตีเวีย)
มะพราวทึนทึก
700
สตีเวีย
60
เกลือ
2
น้ําลอยดอกมะลิ
350

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
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ภาพที่ 3.1 ฉลากโภชนาการขางกลองสตีเวีย
*หมายเหตุ คํานวณปริมาณสตีเวียจากฉลากโภชนาการขางกลอง โดยสตีเวีย 1 กอน จะมีปริมาณ 1.4 กรัม ให
ปริมาณความหวานเทากับน้ําตาล 5 กรัม

ภาพที่ 3.2 วัตถุดิบในการผลิตมะพราวแกว
1. ขั้นตอนการเตรียมมะพราวทึนทึก
เลือกมะพราวทึนทึกอายุ 8 เดือน ที่ไดมาจากอําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธมาทําการปอกเปลือกใหถึง
กะลา เกลากากมะพราวออกใหหมดเพื่อปองกันการปนเปอนลงสูมะพราวขณะทําการขูด สังเกตความแกออนของมะพราวได
จากกะลา มะพราวแกกะลาจะมีสีน้ําตาลเขมถึงดํา มะพราวทึนทึกกะลาจะมีสีน้ําตาลครีม ถาเปนมะพราวออนกะลามะพราว
จะขาวและบาง
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ภาพที่ 3.3 ปอกเปลือกมะพราวทึนทึกและเฉาะมะพราวออกเปน 2 สวนเทาๆกัน

ภาพที่ 3.4 ขูดมะพราวทึนทึกดวยมือแมว
จะไดมะพราวทึนทึกขูดฝอยเปนเสนๆความยาวประมาณ 1 นิ้ว เตรียมไวสําหรับทํามะพราวแกวในขั้นตอนถัดไป
3. ขั้นตอนการผลิตมะพราวแกว
1. ขูดมะพราวทึนทึกเปนเสนฝอยดวยมือแมว (ที่ขูดมะพราว)
2. ใสน้ําตาล น้ําลอยดอกมะลิ และเกลือลงในกระทะทองแลวยกขึ้นตั้งไฟกลางคอนขางออนใชพายไมกวนจน
น้ําตาลละลาย ลดไฟลงกวนตอจนเริ่มเปนยังยางมะตูม สังเกตวาฟองน้ําเชื่อม จะเล็กลงและมีความหนืดมากขึ้น มีผลึกน้ําตาล
เริ่มจับที่ขางกระทะ จึงใสมะพราวถึงทึกใชพายไมผลใหนําเชื่อมจากเสนมะพราวทั่วแลวน้ําเชื่อมแหง ปดไฟ

ภาพที่ 3.5 การทําน้ําเชื่อม
3. ตักมะพราวแกวดวยชอนเล็ก 2 คัน วางลงในถาดอบลมรอนแลวตะลอมใหเปนกอนเล็กๆ โดยแตละกอนใหวาง
หางกันเล็กนอย อบดวย เครื่องอบแหงเปาลมรอน (abc electro, Kirchheim-Teck, Germany) จนแหงประมาณ 12 ชั่วโมง
จะไดมะพราวแกวสีสันสวยงาม กรอบนอกฉ่ําในไวรับประทาน เปนอันเสร็จสมบูรณ

ภาพที่ 3.6 การอบมะพราวแกวดวยเครื่องอบลมรอน
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ภาพที่ 3.7 มะพราวแกว
4. การทดสอบลักษณะทางประสาทสัมผัสและการยอมรับของผูบริโภค
ผลการพัฒนาผลิ ตภัณฑมะพราวแกวแบบเสนพลั งงานต่ํา นํามะพราวแกวแบบเสนสูตรมาตรฐานที่ใชน้ําตาล
ปกติและสูตรน้ําตาลพลังงานต่ํา (สตีเวีย) นําไปทดสอบลักษณะทางประสาทสัมผัสและการยอมรับของผูบริโภค ดวยวิธี 5point hedonic scale โดยมีจํานวนผูทดสอบ 30 คน จากนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมีการ
ทดสอบทั้ง 6 ดานคือ ลักษณะภายนอกของมะพราวแกว กลิ่นของมะพราวแกว สีของมะพราวแกว รสชาติของมะพราวแกว
เนื้อสัมผัสของมะพราวแกว และความชอบโดยรวมของมะพราวแกว โดยมีเกณฑการใหคะแนนความพึงพอใจคือ 5 คะแนน =
มากที่สุด, 4 คะแนน = มาก, 3 คะแนน = ปานกลาง, 2 คะแนน = นอย และ 1 คะแนน = นอยที่สุด จากนั้นนําขอมูลมา
วิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) โดยวางแผนการทดลองแบบ t-test โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
การประเมินผลความพึงพอใจของผูบริโภคทางสถิติของ มะพราวแกวแบบเสนสูตรมาตรฐานที่ใชน้ําตาลปกติและ
สูตรน้ําตาลพลังงานต่ํา(สตีเวีย)นั้น จะมีการรวบรวมคะแนนการประเมินจากผูบริโภคจากการประเมินผลความพึงพอใจ ของผู
บริโภคโดยวิธี 5-point hedonic scale ทั้งหมด มาวิเคราะหข อมูลและประเมินผลทางสถิติเพื่อหา ความสําพันธดวยวิธี
T-test ดังตารางที่ 4.1 โดยแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นนั้นเปนแบบคะแนนความคิดเห็นที่ระดับคะแนน 1-5 คะแนน ซึ่ง
ผูวิจัยใชเกณฑของเบสต (Best, 1986: p. 78) มีเกณฑในการวิเคราะหผลขอมูลดังตอไปนี้
คาเฉลี่ย
4.21 – 5.00 หมายถึง
มีความเห็นดวยในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย
3.41 – 4.20 หมายถึง
มีความเห็นดวยในระดับมาก
คาเฉลี่ย
2.61 – 3.40 หมายถึง
มีความเห็นดวยในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย
1.81 – 2.60 หมายถึง
มีความเห็นดวยในระดับนอย
คาเฉลี่ย
1.00 – 1.80 หมายถึง
มีความเห็นดวยในระดับนอยที่สุด
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสของผูบริโภคในมะพราวแกวแบบเสนสูตรพื้นฐานที่ใชน้ําตาลปกติ
และมะพราวแกวแบบเสนสูตรน้ําตาลพลังงานต่ํา (สตีเวีย)
สูตรพื้นฐาน สูตรน้ําตาลพลังงานต่ํา
(สตีเวีย)
(ใชน้ําตาลปกติ)
ลักษณะภายนอก
4.13 ± 0.57 a
3.90 ± 0.80b
กลิ่น
4.30 ± 0.53 a
4.23 ± 0.56b
สี
3.90 ± 0.66 b
4.46 ± 0.62 a
รสชาติ
4.16 ± 0.64 b
4.50 ± 0.57 a
3.83 ± 0.79 b
เนื้อสัมผัส
4.36 ± 0.55 a
4.13 ± 0.68b
4.30 ± 0.46a
ความชอบโดยรวม
หมายเหตุ a-b หมายถึง คาเฉลี่ยที่มีอักษรกํากับตางกันในแนวนอน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ตัวอยาง/ปจจัยที่ใชในการประเมิน

(p≤0.05)
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จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบความพึงพอใจทางประสาทสัมผัส ของผู บริโภคทั้ง 6 ปจจัย จะเห็นไดวาในดานสี
รสชาติ และความชอบโดยรวมของสูตรน้ําตาลพลังงานต่ํา (สตีเวีย)ไดคะแนนการยอมรับจากผูบริโภคมากกวามะพราวแบบ
เสนสูตรพื้นฐาน (ใชน้ําตาลปกติ) โดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยในดานสีเปน 4.46 ± 0.62a , คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยใน
ดานรสชาติเปน 4.50 ± 0.57aและคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยในดานความชอบโดยรวมเปน 4.30 ± 0.46a ตามลําดับ สวน
มะพราวแกวแบบเสนสูตรพื้นฐานจะไดรับคะแนนการยอมรับจากผูบ ริโภคทางดานลักษณะภายนอก กลิ่ น และ เนื้อสัมผั ส
มากกวาสูตรน้ําตาลพลังงานต่ํา (สตีเวีย) โดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยในดานลักษณะภายนอกเปน 4.13 ± 0.57a, ความ
พึงพอใจเฉลี่ยในดานกลิ่นเปน 4.30 ± 0.53 a , และความพึงพอใจเฉลี่ยในดานเนื้อสัมผัสเปน 4.36 ± 0.55 a ตามลําดับ
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยทั้ง 6 ดาน ที่ใชในการประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอ
มะพราวแกวแบบเสนสูตรพื้นฐานที่ใชน้ําตาลปกติและมะพราวแกวแบบเสนสูตรน้ําตาลพลังงานต่ํา (สตีเวีย)
ตัวอยาง/ปจจัยที่ใชในการประเมิน
ลักษณะภายนอก
กลิ่น
สี
รสชาติ
เนื้อสัมผัส
ความชอบโดยรวม
หมายเหตุ * หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)

t-test for equality of mean
t
df
1.316
29
0.494
29
-3.195
29
-2.276
29
3.764
29
-1.153
29

Sig.
0.199
0.625
0.003*
0.030*
0.001*
0.258

จากตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยทั้ง 6 ดานที่ใชในการประเมินความพึงพอใจของผู
บริโภคที่มีตอมะพราวแกวแบบเสนสูตรพื้นฐานที่ (ใชน้ําตาลปกติ) และสูตรน้ําตาลพลังงานต่ํา (สตีเวีย) พบวา ปจจัยที่ใชใน
การประเมินความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสของผูบริโภคทางดานสี รสชาติ และเนื้อสัมผัสของมะพราวแกวทั้งสองชนิดนั้นมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยที่ P≤0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% สวนปจจัยที่ใชในการประเมินความพึง
พอใจทางประสาทสัมผัสของผูบริโภคในดานลักษณะภายนอก กลิ่น และความชอบโดยรวมนั้นไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติโดยที่ P≥0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งสามารถกลาวไดวาปจจัยในดานลักษณะภายนอก กลิ่น และ
ความชอบโดยรวมของมะพราวแกวแบบเสนสูตรพื้นฐานที่ใชน้ําตาลปกติ และสูตรน้ําตาลพลังงานต่ํา (สตีเ วีย)นั้นไมมีความ
แตกตางกัน
การเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยทั้ง 6 ดาน ที่ใชในการประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอสูตรน้ําตาล
พลังงานต่ํา (สตีเวีย) โดยอิงตามเกณฑของเบสตสามารถกลาวไดวาผูบริโภคมีความเห็นดวยในระดับมากกับลักษณะภายนอก
และเนื้อสัม ผัส ของสู ตรน้ําตาลพลั งงานต่ํ า (สตีเวีย) ในสวนของ กลิ่ น สี รสชาติ และความชอบโดยรวมของ สูตรน้ําตาล
พลังงานต่ํา (สตีเวีย)นั้นผูบริโภคมีความเห็นดวยในระดับมากที่สุด
จากการทดลองพัฒนาผลิตภัณฑมะพราวแกวแบบเสนพลังงานต่ํานั้น ผูวิจัยสามารถคํานวนพลังงานโดยประมาณ
ของมะพร าวแกวแบบเส นสู ตรพื้ นฐาน จากปริ ม าณน้ําตาลที่ ใ ช ในสู ต รโดยปริ มาณน้ําตาลทราย 300 กรั ม จะมี พลั ง งาน
1,159.2 กิโลแคลลอรี่โดยประมาณ และสามารถคํานวนพลังงานโดยประมาณของมะพราวแกวสูตรน้ําตาลพลังงานต่ํา (สตีเวีย)
ไดจากปริ มาณสตีเ วียที่ ใชคื อสตี เวีย 60 กรั ม (สตีเ วีย 1 กอน หนัก 1.4 กรั มให พลัง งาน 2 กิโลแคลลอรี่ อางอิง จากฉลาก
พลังงานโภชนาการขางกลอง) จากสูตรมะพราวแกวสูตรน้ําตาลพลังงานต่ํา (สตีเวีย) มีการใชสตีเวียจํานวน 43 กอน ดังนั้น
มะพราวแกวสูตรน้ําตาลพลังงานต่ํา (สตีเวีย) จะมีพลังงาน 86 กิโลแคลลอรี่โดยประมาณ ซึ่งสามารถกลาวไดวาสูตรน้ําตาล
พลังงานต่ํา (สตีเวีย) เปนของหวานที่มีพลังงานต่ํากวามะพราวแกวแบบเสนสูตรมาตรฐาน 13.5 เทา
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สรุปและอภิปรายผล
ผลิตภัณฑมะพราวแกวสูตรน้ําตาลพลังงานต่ํา (สตีเวีย) หรือมะพราวแกวแบบเสนพลังงานต่ํานั้น จากผลการทดสอบ
ความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสของ ผูบริโภคทั้ง 6 ปจจัยพบวา ผลิตภัณฑไดรับคะแนนความพึงพอใจจากผูบริโภคในระดับ
มากถึงมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยของปจจัยในมะพราวแกวสูตรน้ําตาลพลังงานต่ํา (สตีเวีย) มากกวามะพราวแกวแบบเสน
สูตรพื้นฐานในดานของ สี รสชาติ และความชอบโดยรวมเนื่องดวยผลิตภัณฑมะพราวแกวสูตรน้ําตาลพลังงานต่ํา (สตีเวีย)
เปนที่พึงพอใจของผูบริโภค และไดรับการตอบรับจากผูบริโภคในระดับดีถึงดีมาก เนื่องจากมะพราวแกวสูตรน้ําตาลพลังงานต่ํา
(สตีเวีย) นั้นเปนผลิตภัณฑของหวานพลังงานต่ําที่มีพลังงานต่ํากวาสูตรปกติมากกวา 13.5 เทา และยังเปนผลิตภัณฑใหมที่
ตอบโจทยผูบริโภคที่ใสใจสุขภาพไดอีกดวย
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจ
ในการนําใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกใบสั่งในเขตพื้นที่
สถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจทางหลวง
เข็มทอง ป้องศิร1ิ และสุดาภรณ์ อรุณดี2
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2

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตํารวจในการนําใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกใบสั่งในเขตพื้นที่ สถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 4 กองบังคับ
การตํารวจทางหลวง 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการนํา
ใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกใบสั่งในเขตพื้นที่ สถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจทาง
หลวง จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่มาใช้บริการเปรียบเทียบปรับ ณ สถานี
ตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจทางหลวง จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน 398 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยนํามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติเปรียบเทียบ t – test ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับความพึง
พอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการนําใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกใบสั่งในเขตพื้นที่
สถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจทางหลวง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้ามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา 2) เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการนําใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกใบสั่งในเขตพื้นที่ สถานีตํารวจทางหลวง 4
กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจทางหลวง จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีความพึง
พอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ข้อเสนอแนะ 1) ควรศึกษาสํารวจปัญหาและข้อคิดเห็นของตํารวจ
ควบคู่กับประชาชน เนื่องจากในบางสถานีตํารวจมีข้อจํากัดปัญหาและอุปสรรคต่างๆซึ่งทําให้ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้
ดีเท่าที่ควร 2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสถานีตํารวจในพื้นที่อื่น ๆ ด้วย
3) ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตํารวจต่อสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการให้บริการประชาชน
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, การปฏิบัติงาน, ใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์
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Abstract
The objectives of this research are 1.) To study the public satisfaction level on the performance
of police officers in using the electronic ticket for issue an order in the area of highway police station 4,
Sub Division 4, Highway Police Division. 2.) To compare the public satisfaction level on the performance of
police officers in using the electronic ticket for issue an order in the area of highway police station 4, Sub
Division 4, Highway Police Division, which were divided according to individual factors. The samples of this
study are 398 people who use the service of pay fine (Traffic) at the highway police station 4, Sub Division
4, Highway Police Division, which were divided according to individual factors. The data collected method
of this research is questionnaires. The data was analyzed by descriptive statistics methods such as
frequency, percentage, mean, standard deviation and inferential statistics as t-test comparison statistics.
The result of this research has shown that 1.) The public satisfaction level on the performance of police
officers in using the electronic ticket for issue an order in the area of highway police station 4, Sub
Division 4, Highway Police Division; the overall is in medium level. When considering in each aspect, it was
found that the advance in service has the highest level followed by process/ procedure of service. The
lowest level is quick service. 2.) The comparison of the public satisfaction level on the performance of
police officers in using the electronic ticket for issue an order in the area of highway police station 4, Sub
Division 4, Highway Police Division; it was divided according to individual factors. It presented that samples
with different ages have different satisfaction on statistically significant 0.05.
Keywords : satisfaction, performance, electronic ticket
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บทนํา
สํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีโดยมีภารกิจสําคัญในการรักษาความมั่นคงของ
ประเทศชาติและราชบัลลังก์ การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับ
ประชาชน การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การอํานวยความยุติธรรมทางอาญา การจัดการและอํานวยความสะดวก
ในด้านการจราจร (สํานักงานตํารวจแห่งชาติ, 2554: 9)
สถานีตํ ารวจ เป็น หน่ วยงานที่ มีค วามสํ าคั ญที่ สุด ของสํ านั กงานตํา รวจแห่ง ชาติ เนื่ องจากเป็น หน่ วยงานระดั บ
ยุทธศาสตร์ในการทําหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งเป็น
ภารกิจหลักของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ความสําเร็จหรือความล้มเหลวของงานตํารวจจะอยู่ที่ผลการปฏิบัติงานของสถานี
ตํารวจเป็นส่วนใหญ่ ประชาชนและสังคมจะใช้การปฏิบัติงานของสถานีตํารวจ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของงานตํารวจ หาก
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของสถานีตํารวจได้มาก ประชาชนในพื้นที่ย่อมจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการ
ปฏิบัติงานในทางที่ดี และก่อให้เกิดความพึงพอใจ เกิดความเชื่อถือศรัทธาตํารวจมากขึ้น โดยในการให้บริการประชาชนของ
สถานีตํารวจยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการปรับเปลี่ยนระบบและวิธีการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจให้สั้นและกระชับ
เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว (One Stop Service) การบริการที่ดีของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจย่อมก่อให้เกิดความพึง พอใจ เพิ่มความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชน ส่งผลให้เกิดภาพพจน์ที่ดีแ ก่
สํานักงานตํารวจแห่งชาติโดยส่วนรวม (สํานักงานตํารวจแห่งชาติ,2554: 6-8)
‘ใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์’ คือ ใบสั่งที่ออกโดยการใช้กล้องตรวจจับความเร็ว หรือที่เรียกว่า speed camera ซึ่งมีทั้ง
กล้องแบบประจําจุด และกล้องแบบเคลี่อนที่ โดยสามารถถ่ายภาพได้ทั้งภาพนิ่งและภาพวีดีโอ เป็นการอํานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน เนื่องจากประชาชนสามารถชําระค่าปรับได้ทั้งสถานีตํารวจที่ออกใบสั่ง หรือชําระทางไปรษณีย์ หรือชําระที่
เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย ลดการกระทบกระทั่งระหว่างเจ้าหน้าที่ตํารวจกับประชาชน
เนื่องจาก การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจ
1) มักถูกประชาชนมองว่าใช้ใบสั่งของทางราชการเป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์สําหรับตนเอง
2) การคิดค่าปรับเลือกปฏิบัติ มีความเลื่อมล้ํา ไม่ปฏิบัติต่อผู้กระทําคามผิดอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน เช่น กระทํา
ความผิดข้อหาเดียวกัน บางคนว่ากล่าว บางคนปรับน้อย บางคนปรับมาก
3) การตั้งข้อกล่าวหาอาจไม่ตรงตามข้อเท็จจริงของมูลฐานการกระทําความผิด เช่น กระทําความผิดฐานขับรถเร็ว
แต่เจ้าหน้าที่ตั้งข้อกล่าวหาเปรียบเทียบปรับเป็นข้อหาไม่มีใบขับขี่ เป็นต้น ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตํารวจแต่ละคน ซึ่ง
หากปล่อยไว้จะก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐกับประชาชนได้
จากเหตุผลเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจในการนําใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกใบสั่งในเขตพื้นที่ สถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 4
กองบังคับการตํารวจทางหลวง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ลดการเกิดอุบัติเหตุ และเพื่อที่จะได้ใช้
เป็นข้อมูลในการแก้ไขข้อบกพร่องหรือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้การบริการประชาชนเกิดประสิทธิภาพที่ดี
ยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการนําใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์
มาใช้ในการออกใบสั่งในเขตพื้นที่ สถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจทางหลวง
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2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการนําใบสั่ง
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกใบสั่งในเขตพื้นที่สถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจทางหลวง
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
สมมุติฐานของการวิจัย
1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการนําใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออก
ใบสั่งในเขตพื้นที่ สถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจทางหลวง ปานกลาง
2. ประชาชนที่มีข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการนําใบสั่ง
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกใบสั่งในเขตพื้นที่ สถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจทางหลวง
แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการนํา
ใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกใบสั่งในเขตพื้นที่ สถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจทาง
หลวง ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก 5 ด้าน ได้แก่
1) ด้านสถานที่/สิ่งอํานวยความสะดวก
2) ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็ว ทันเวลา
3) ด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้ให้บริการ
4) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
5) ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า
ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่มาใช้บริการเปรียบเทียบปรับ ณ สถานีตํารวจทางหลวง 4 กอง
กํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจทางหลวง ตั้งแต่เดือน มีนาคม – ธันวาคม พ.ศ.2559 จํานวน 398 คน
ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา และรายได้ต่อเดือน
ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการนําใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์มา
ใช้ในการออกใบสั่งในเขตพื้นที่ สถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจทางหลวง ซึ่งประกอบด้วย
องค์ประกอบหลัก 5 ด้าน ได้แก่
1) ด้านสถานที่/สิ่งอํานวยความสะดวก
2) ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็ว ทันเวลา
3) ด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้ให้บริการ
4) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
5) ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า
ขอบเขตด้านเวลา
การศึกษาครั้งนี้ ดําเนินการในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือน มีนาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2559
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการนําใบสั่ง
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกใบสั่งในเขตพื้นที่ สถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจทางหลวง
จึงได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากเอกสารตําราและผลงานวิจัยต่างๆ เพื่อนํามาประกอบการวิเคราะห์หาข้อสรุป
ในการประเมินผลดังกล่าว ซึ่งแนวคิดและทฤษฎีรวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถนํามาสรุปได้ ดังนี้
1) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการภาครัฐ
3) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการภาครัฐ
4) แนวคิดและทฤษฎีการให้บริการกิจกรรมสาธารณะของรัฐ
5) นโยบายการนําใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจ
6) สภาพพื้นที่สถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจทางหลวง
กรอบแนวคิดของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีกรอบแนวคิดที่มุ่งศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการ
นําใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกใบสั่งในเขตพื้นที่ สถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจทาง
หลวง โดยกรอบแนวคิ ดนี้ ไ ด้ มาจากกรอบหลัก ในการบริ การประชาชนตามโครงการพั ฒนาสถานี ตํา รวจเพื่ อประชาชน
(โรงพักเพื่อประชาชน) ของกรมตํารวจ. (2541) และแนวความคิด เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนในบริการสาธารณะ
ของ จอห์น ดี มิลเล็ต (Millet. 1989 : 123) ดังนี้
ตัวแปรต้น
ปัจจัยส่วนบุคคล

• เพศ
• อายุ
• ระดับการศึกษา
• อาชีพ
• รายได้ต่อเดือน

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจ

• ด้านสถานที่/สิ่งอํานวยความสะดวก
• ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา
• ด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้ให้บริการ
• ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
• ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า

ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่มาใช้บริการเปรียบเทียบปรับตามใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ ณ สถานี
ตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจทางหลวง ช่วงตั้งแต่เดือน มีนาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2559 จํานวน
792 คน
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กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มาใช้บริการเปรียบเทียบปรับตามใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ ณ สถานี
ตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจทางหลวง การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของ ทาโร่ ยามา
เน่ (Taro Yamane', 1967 : 727-728 )
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
เพื่อให้ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพและเหมาะสม ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษารายละเอียดการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตํารวจ ที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานใน
การนําใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
2) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากหนังสือระเบียบและวิธีการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3) สร้างแบบสอบถามที่ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการศึกษา
4) นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษาทําการตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และ
ภาษาที่ใช้ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สมบรูณ์
5) การหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) นําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Validity) แล้วไปทดลองใช้ (Try -out) กับประชาชนที่มาใช้บริการเปรียบเทียบปรับตามใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α– Coefficient ด้วย
วิธีการของ Cronbach, อ้างใน ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์. 2543 : 137) โดยมีเกณฑ์ถ้ามีค่าใกล้เคียง 1.00 (ตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป)
คําถามนั้นมีความน่าเชื่อถือได้
6) นําแบบสอบถามที่ได้มาตรฐานไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ทําการศึกษา
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1) แจกแบบสอบถามให้กับประชาชนที่มาใช้บริการเปรียบเทียบปรับกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ ณ สถานีตํารวจทางหลวง
4 กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจทางหลวง ตามแผนการสุ่มตัวอย่าง จํานวน 398 ชุด และรอรับแบบสอบถามกลับคืน
2) เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยตัวเองทั้งหมด ตั้งแต่เดือน มีนาคม-ธันวาคม พ.ศ.2559
3) นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด
4) จัดหมวดหมู่ของข้อมูลในแบบสอบถาม เพื่อนําข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นําข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยใช้วิธีทาง
สถิติที่นํามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยใช้ ค่ า ความถี่ และร้ อ ยละ ส่ ว นความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ตํ า รวจ
ใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ใช้ทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 2.1) วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจ โดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม t – test
(Independent t - test) เป็นการทดสอบประชาชน 2 กลุ่ม โดยที่สุ่มตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน
ด้วยสถิติการทดสอบของ Levene 2.2 )วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตํารวจ โดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ด้วย One Way ANOVA
หรือ Brown-Forsythe
3. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจ ด้วยค่าความถี่
และร้อยละ
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการนําใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออก
ใบสั่งในเขตพื้นที่ สถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจทางหลวง
ตอนที่ 2 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ตํา รวจในการนํา ใบสั่ ง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าใช้ ใ นการออกใบสั่ ง ในเขตพื้ น ที่ ส ถานี ตํา รวจทางหลวง 4 กองกํา กั บ การ 4 กองบั ง คั บ การ
ตํา รวจทางหลวง จํา แนกตามปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการนําใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
ในการออกใบสั่งในเขตพื้นที่ สถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจทางหลวง

1.
2.
3.
4.
5.

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการนําใบสั่ง
อิเล็กทรอนิกส์
ด้านสถานที่/สิ่งอํานวยความสะดวก
ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา
ด้านเจ้าหน้าทีต่ ํารวจผู้ให้บริการ
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า
รวม

x

S.D.

3.1466
2.8317
3.0988
3.1951
3.4925

1.34046
1.17005
0.71076
0.61547
0.75530

ระดับ
ความพึงพอใจ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.1529

0.83884

ปานกลาง

อันดับ
3
5
4
2
1

จากตารางที่ 1 พบว่ าระดั บ ความพึ งพอใจของประชาชนในการปฏิบั ติ ง านของเจ้า หน้ า ที่ตํ า รวจในการนํ า ใบสั่ ง
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกใบสั่งในเขตพื้นที่ สถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจทางหลวง
มีค วามพึ งพอใจในการปฏิบั ติ งานของเจ้า หน้า ที่ ตํ ารวจในการนํ าใบสั่ง อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ม าใช้ ใ นการออกใบสั่ ง ในเขตพื้ น ที่
สถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจทางหลวง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา ทั้งนี้ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจในการนําใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกใบสั่งในเขตพื้นที่ สถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ
4 กองบั ง คั บ การตํ า รวจทางหลวง ในภาพรวมตามดั ช นี ชี้ วั ด 5 ด้ า น คื อ 1). ด้ า นสถานที่ / สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก

44

2). ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา 3). ด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้ให้บริการ 4). ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
5). ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า อยู่ในระดับปานกลาง
ตอนที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการนําใบสั่ง
อิเ ล็ กทรอนิ ก ส์ มาใช้ใ นการออกใบสั่ง ในเขตพื้น ที่ สถานี ตํา รวจทางหลวง 4 กองกํ า กั บการ 4 กองบัง คั บ การตํา รวจ
ทางหลวง จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ตารางที่ 2 การเปรีย บเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํา รวจในการนําใบสั่ ง
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกใบสั่งในเขตพื้นที่ สถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจทางหลวง
จําแนกตามเพศ
เพศ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการ
นําใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์
1.

ด้านสถานที่/สิ่งอํานวยความสะดวก

ชาย
n = 156
S.D.
x
3.1026
1.31907

2.

ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา

2.8803

1.19913

2.8003

1.15233

1.325

0.250

3.

ด้านเจ้าหน้าทีต่ ํารวจผู้ให้บริการ

3.1303

0.72495

3.0785

0.70222

0.851

0.357

4.

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ

3.2236

0.62434

3.1768

0.61028

0.355

0.552

3.5417
3.1757

0.75979 3.4607 0.75225
0.85498 3.1382 .82973

0.009
0.426

0.926
0.515

5.

ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า
รวม
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

หญิง
n = 242
S.D.
x
3.1749 1.35602

0.598

0.440

t

Sig.

จากตารางที่ 2 พบว่าการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการนํา
ใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกใบสั่งในเขตพื้นที่ สถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจทาง
หลวง ไม่แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t – test พบว่า ประชาชนที่มีเพศไม่แตกต่างกัน โดยค่า t – test
เท่ากับ 0.426 และ Sig. เท่ากับ 0.515 เมื่อทดสอบเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจในการนําใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกใบสั่งในเขตพื้นที่ สถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ
4 กองบังคับการตํารวจทางหลวง ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการนําใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกใบสั่งในเขตพื้นที่ สถานี
ตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจทางหลวง จําแนกตามอายุ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจ
อายุ
F
ในการนําใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์
21 -30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปีขนึ้ ไป
n = 45
n = 150
n = 82
n = 73
n = 48
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
x
x
x
x
x
1. ด้านสถานที่/สิ่งอํานวยความสะดวก
3.5185 1.21138 3.1822 1.33701 3.2846
1.29166
2.7763 1.41318 3.0139 1.34210 2.664

0.032*

2. ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา

3.1630

1.10924

2.8711

1.17759

2.9431

1.13409

2.4292

1.11732

2.8194

1.22611

3.369

0.010*

3. ด้านเจ้าหน้าทีต่ ํารวจผู้ให้บริการ

3.3111

0.74332

3.1289

0.72639

3.1504

0.69911

2.8493

0.60103

3.0972

0.73081

3.515

0.008*

4. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ

3.3630

0.70647

3.2237

0.63718

3.2168

0.62095

3.0030

0.45094

3.2037

0.61772

2.771

0.027*

Sig.

5. ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า
3.6889 0.86792 3.5267 0.78104 3.5183
0.76354
3.2534 0.55978 3.5208 0.75059 2.754 0.028*
รวม
3.4089 0.84232 3.1865 .85257 3.2226
0.81749
2.8623 0.75191 3.1310 0.86647 3.537 0.008*
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 พบว่าประชาชนในพื้นที่ มีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการนําใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกใบสั่งในเขตพื้นที่ สถานี
ตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจทางหลวง แตกต่างกัน ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการนําใบสั่ง
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกใบสั่งในเขตพื้นที่ สถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจทางหลวง จําแนกตามอายุ ผู้วิจัยทําการทดสอบสมมุติฐานค่า (F-test)
ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) พบว่า ประชาชนในพื้นที่ที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการนําใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์
มาใช้ในการออกใบสั่งในเขตพื้นที่ สถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจทางหลวง แตกต่างกัน โดยค่า F-test เท่ากับ 3.537 และ Sig. เท่ากับ 0.008
เมื่อทําการเปรียบเทียบเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสถานที่/สิ่งอํานวยความสะดวก ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา ด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
และด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า มีความแตกต่างกัน
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ตารางที่ 4 การเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งรายคู่ ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ตํา รวจ
ในการนํ า ใบสั่ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าใช้ ใ นการออกใบสั่ ง ในเขตพื้ น ที ่ สถานี ตํ า รวจทางหลวง 4 กองกํ า กั บ การ
4 กองบั ง คั บ การตํา รวจทางหลวง จํา แนกตามอายุ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจ
SS
df
MS
F
Sig.
ในการนําใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์
1. ด้านสถานที/่ สิ่งอํานวยความสะดวก
BetweenGroups 18.833
4
4.708
2.664 0.032
Within Groups
694.506 393
1.767
Total
713.339
397
2. ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา BetweenGroups 18.021
4
4.505
3.369 0.010
Within Groups
525.478 393
1.337
Total
543.499 397
3. ด้านเจ้าหน้าทีต่ ํารวจผู้ให้บริการ
BetweenGroups .926
4
1.732
3.515 0.008
Within Groups
193.631 393
0.493
Total
200.557 397
4. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ BetweenGroups 4.126
4
1.031
2.771 .027
Within Groups
146.262 393
0.372
Total
150.387 397
5. ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า
BetweenGroups 6.176
4
1.544
2.754 0.028
Within Groups
220.301 393
0.561
Total
226.477 397
BetweenGroups 9.707
4
2.427 3.537 0.008
Within Groups
269.647 393 0.686
รวม
Total
279.353 397
จากตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกต่า งรายคู่ พบว่า ความพึง พอใจของประชาชนต่อการปฏิ บัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการนําใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกใบสั่งในเขตพื้นที่ สถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ
4 กองบังคับการตํารวจทางหลวง จําแนกตามอายุ ผู้วิจัยทําการทดสอบสมมุติฐานค่า (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) พบว่า ประชานในพื้นที่ที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจในการนําใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกใบสั่งในเขตพื้นที่ สถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ
4 กองบังคับการตํารวจทางหลวง แตกต่างกัน โดยค่า F-test เท่ากับ 3.537 และ Sig. เท่ากับ 0.008
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ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการนําใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกใบสั่งในเขตพื้นที่ สถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ

4 กองบังคับการตํารวจทางหลวง จําแนกตามระดับการศึกษา

1.

ด้านสถานที/่ สิ่งอํานวยความสะดวก

ประถมศึกษา
n = 26
S.D.
x
2.8462
1.44601

2.
3.
4.
5.

ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา
ด้านเจ้าหน้าทีต่ ํารวจผู้ให้บริการ
ด้ากระบวนการ/ขั้นตอนกาให้บริการ
ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า
รวม

2.5897
3.0000
3.1709
3.4615
3.0137

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการนํา
ใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์

1.25895
0.76594
0.64424
0.78642
0.91137

มัธยมศึกษา
n = 49
S.D.
x
3.2381
1.30703

ระดับการศึกษา
อนุปริญญา
n = 66
S.D.
x
3.3182 1.29883

2.9388
3.1565
3.2313
3.5408
3.2211

2.9141
3.1263
3.1902
3.4773
3.2052

1.16403
0.71719
0.63377
0.77619
.83945

1.11142
0.68379
0.60788
0.75157
.80076

Sig.

ปริญญาตรี
n = 187
S.D.
x
3.0802 1.36306

สูงกว่าปริญญาตรี
n = 70
S.D.
x
3.2095 1.30794

0.806

0.522

2.7736
3.0695
3.1794
3.4733
3.1152

2.9238
3.1476
3.2254
3.5357
3.2084

0.684
0.390
0.125
0.154
0.493

0.603
0.816
0.973
0.961
0.741

1.18401
0.71378
0.61066
0.74907
.84615

1.16742
0.71478
0.62739
0.76765
0.83858

F

จากตารางที่ 5 พบว่า ประชาชนในพื้นที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการนําใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกใบสั่งในเขต
พื้นที่ สถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจทางหลวง ไม่แตกต่างกัน ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจ
ในการนําใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกใบสั่งในเขตพื้นที่ สถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจทางหลวง จําแนกตามระดับการศึกษา ผู้วิจัยทําการทดสอบ
สมมติฐานค่า (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) พบว่าประชาชนในพื้นที่ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตํารวจในการนําใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกใบสั่งในเขตพื้นที่ สถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจทางหลวง ไม่แตกต่างกัน โดยค่า F-test เท่ากับ 0.493 และ
Sig. เท่ากับ 0.741 เมื่อทําการเปรียบเทียบเป็นรายด้าน พบว่า ทุกรายด้านไม่แตกต่างกัน เช่นกัน
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ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการนําใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกใบสั่งในเขตพื้นที่ สถานีตํารวจทางหลวง
4 กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจทางหลวง จําแนกตามอาชีพ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจ
ในการนําใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์

1.
2.
3.
4.
5.

ด้านสถานที่/สิ่งอํานวยความสะดวก
ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็ว ทันเวลา
ด้านเจ้าหน้าทีต่ ํารวจผู้ให้บริการ
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า
รวม

นักเรียน/นักศึกษา
n = 26
S.D.
x
3.0417 1.44131
2.5417 1.03797
2.8333 0.43644
2.9028 0.13849
3.1250 0.23146
2.8889 0.61352

อาชีพ
ข้าราชการพนักงานหน่วยงานของรัฐ พนักงานในหน่วยงาน
n = 49
เอกชน n = 66
S.D.
S.D.
x
x
x
3.1446 1.32742 3.2473 1.32151 3.0080
2.8233 1.14804 2.9176 1.16578 2.7307
3.0723 0.67685 3.1575 0.72969 3.0480
3.1539 0.57443 3.2448 0.64975 3.1689
3.4458 0.70716 3.5495 0.79728 3.4640
3.1280 0.80536 3.2233 0.85149 3.0839

อื่นๆ
n = 187
S.D.
1.37337
1.20013
0.71680
0.60523
0.74101
0.85286

F

Sig.

0.803
0.802
1.038
1.198
1.143
0.998

0.493
0.494
0.376
0.310
0.332
0.394

จากตารางที่ 6 พบว่า ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการนําใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกใบสั่งในเขตพื้นที่ สถานี
ตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจทางหลวง ไม่แตกต่างกัน ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการนํา
ใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกใบสั่งในเขตพื้นที่ สถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจทางหลวง จําแนกตามอาชีพ ผู้วิจัยทําการทดสอบสมมติฐานค่า (F-test) ด้วย
วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) พบว่า ประชาชนในพื้นที่ที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการนําใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
ในการออกใบสั่งในเขตพื้นที่ สถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจทางหลวง ไม่แตกต่างกัน โดยค่า F-test เท่ากับ 0.998 และ Sig. เท่ากับ 0.394 เมื่อทําการ
เปรียบเทียบเป็นรายด้าน พบว่า ทุกรายด้านไม่แตกต่างกัน เช่นกัน
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ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการนําใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกใบสั่งในเขตพื้นที่ สถานีตํารวจทางหลวง 4
กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจทางหลวง จําแนกตามรายได้ต่อเดือน

การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าทีตํารวจในการนําใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์

ไม่เกิน 10,000 บาท
n = 26
x

1.
2.
3.
4.
5.

ด้านสถานที่/สิ่งอํานวยความสะดวก
ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็ว ทันเวลา
ด้านเจ้าหน้าทีต่ ํารวจผู้ให้บริการ
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า
รวม

2.7917
2.5694
2.9444
3.0880
3.3750
2.9537

S.D.
1.39292
1.21774
0.68572
0.54134
0.66349
0.83215

รายได้ต่อเดือน
10,001-20,000 บาท n 20,001-30,000 บาท
= 49
n =66
x

3.3074
2.8803
3.1197
3.1985
3.4806
3.1973

S.D.
1.32488
1.12300
0.69991
0.62500
0.77308
0.81858

x

3.1004
2.8443
3.1121
3.2125
3.5218
3.1582

S.D.
1.33629
1.19514
0.72450
0.62414
0.76201
0.85495

30,001 บาทขึ้นไป
n = 187
x

3.2063
2.7937
3.0635
3.1534
3.4286
3.1291

F

S.D.
1.36339 1.175
1.13804 0.483
0.68763 0.466
0.59606 0.367
0.73726 0.416
0.81507 0.560

Sig.
0.319
0.694
0.706
0.777
0.742
0.642

จากตารางที่ 7 พบว่า ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการนําใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกใบสั่งในเขต
พื้นที่สถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจทางหลวง ไม่แตกต่างกัน ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจ
ในการนําใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกใบสั่งในเขตพื้นที่ สถานีตํารวจ ทางหลวง 4 กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจทางหลวง จําแนกตามรายได้ต่อเดือน ผู้วิจัยทําการทดสอบ
สมมติฐานค่า (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) พบว่า ประชาชนในพื้นที่ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตํารวจในการนําใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกใบสั่งในเขตพื้นที่ สถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจทางหลวง ไม่แตกต่างกัน โดยค่า F-test เท่ากับ 0.560
และ Sig. เท่ากับ 0.642 เมื่อทําการเปรียบเทียบรายด้าน พบว่า ทุกรายด้านไม่แตกต่างกัน เช่นกัน
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สรุปผล
1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการนําใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
2) การเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ตํ า รวจในการนํ า ใบสั่ ง
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ โดยจําแนกตามเพศ พบว่า ไม่แตกต่างกัน
3) การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ มีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจในการนําใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ พบว่า ด้านสถานที่/สิ่งอํานวยความสะดวก ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็ว
ทันเวลา ด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ และด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า มี
ความแตกต่างกัน
4) การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการนําใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ เมื่อทําการเปรียบเทียบเป็นรายด้าน พบว่า ทุกรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน
5) การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ มีอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจในการนําใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ เมื่อทําการเปรียบเทียบเป็นรายด้าน พบว่า ทุกรายด้านไม่แตกต่างกัน
6) การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการนํ าใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ เมื่อทําการเปรียบเทียบรายด้าน พบว่า ทุกรายด้า น
ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการนําใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์
มาใช้ออกใบสั่งในเขตพื้นที่ สถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจทางหลวง พบว่า ระดับความพึง
พอใจของประชาชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจในการนําใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้โดยรวมไม่แตกต่างกัน จะมีแตกต่างกันแค่ด้านอายุ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวความคิดเรื่ อง ความพึงพอใจของประชาชนในบริการสาธารณะของ จอห์น ดี มิลเลท (Millet. 1989 : 123) คื อ
การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) การให้บริการที่ตรงเวลา (Timely Service) การให้บริการอย่างพอเพียง
(Ample Service การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) และ การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive
Service) ในการสํารวจความพึงพอของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการนําใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
ในการออกใบสั่งในเขตพื้นที่ สถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจทางหลวง
ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาสํารวจปัญหาและข้อคิดเห็นของตํารวจควบคู่กับประชาชน เนื่องจากในบางสถานีตํารวจมีข้อจํากัดปัญหา
และอุปสรรคต่างๆซึ่งทําให้ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้ดีเท่าที่ควร
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสถานีตํารวจในพื้นที่อื่น ๆ ด้วย
3. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตํารวจต่อสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการให้บริการ
ประชาชน
เอกสารอ้างอิง
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Abstract
This is a study to investigate the overall organizational climate in Sakon Nakhon Center Hospital
Pharmacy at Sakon Nakhon Province by analyzing Overall Satisfaction in Part-Time Job. The research
subjects were 70 pharmacy personnel working in the office hours. From simple random sampling, it is
revealed that in terms of opinions about organizational atmosphere from 8 aspects of organizational
structure such as work responsibility of the personnel, warmth and support, reward and conflict,
tolerance to conflict, standard of performance, anticipation, Organization identity and loyalty of the
personnel, the job risk and risk exposure showed that overall at a high level. While the results from
analysis of part-time job satisfaction, motivation factors and health factors were also at a high level. It is
suggested that the workload should be managed appropriately, in order for personnel to be aware of the
suitability of the workload and the compensation received, they should focus on risk, risk management
and risk mitigation in part-time work.
Keywords: satisfaction, performance, service, Sakon Nakhon Center Hospital Pharmacy of Sakon Nakhon
Province
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บทนํา
การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลสงผลใหโรงพยาบาลภาครัฐมีการปรับปรุงคุณภาพ และประสิทธิภาพ
บริการอย างต อเนื่อง ในขณะเดียวกันจํานวนผูปวยที่เ พิ่มมากขึ้ น กลับสวนทางกับขอจํากัด ของโรงพยาบาลทั้งด านอาคาร
สถานที่ที่เกา บุคลากรไมเพียงพอและอุปกรณที่ลาสมัย ทําใหโรงพยาบาลในภาครัฐไมสามารถใหบริการการรักษาพยาบาลได
อยางเพียงพอ เกิดความแออัด ลาชา และทําใหเกิดความเสี่ยงจากการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลในภาครัฐจึงปรับตัวโดยการ
เปดบริการนอกเวลาราชการ ทั้งการใหบริการผูปวยในและผูปวยนอก โดยใชสถานที่เดิมที่มีอยู เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใน
การปฏิ บัติง านของแพทยแ ละบุคลากรทางการแพทย ให มีร ายไดเ พียงพอ เพื่ อประโยชนของผู ปวย ลดความแออัด เพิ่ ม
ทางเลือกในการบริการ เพื่อใชทรัพยากรที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพและคุมคา และจะตองปฏิบัติถูกกฎระเบียบ เปนธรรม ได
มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณในวิชาชีพ (ชูชัย สมิทธิไกร.2554).
บรรยากาศองคการเปนสภาวการณในปจจุบันในองคการที่เกิดขึ้นและสงผลกระทบโดยตรงตอพฤติกรรมของสมาชิก
ในองคการ อีกทั้งยังเปนสิ่งเชื่อมโยงระหวาง องคการ สมาชิก และผลการปฏิบัติงานของสมาชิกในองคการ (Moorhead &
Griffen,1998) ดั ง นั้น การทํ า งานภายใต บ รรยากาศองค ก ารที่ ดี มี ก ารเป ด โอกาสให แ สดงความคิ ด เห็ น และใช ค วามรู
ความสามารถของสมาชิกขององคการไดอยางเต็มที่และความคิดเห็นไดรับการยอมรับจากหัวหนาและเพื่อนรวมงาน และไดรับ
การสนับสนุนความกาวหนาในอาชีพจากหัวหนา ก็จะทําใหสมาชิกมีกําลังใจในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานในองคการนั้นได
อยางเต็มกําลังความสามารถและมีความสุข
ความพึงพอใจในการทํางานของบุคคลในองคการ มีผลตอความสําเร็จของงาน และองคการ รวมทั้งความสุขของผู
ทํางานดวย องคการใดก็ตาม หากบุคคลในองคการไมมีความพึงพอใจในการทํางาน ก็จะเปนมูลเหตุหนึ่งที่ทําใหผลงาน และ
การปฏิบัติงานต่ํา คุณภาพของงานลดลง เมื่อมีการขาดงาน ลาออกจากงาน หรืออาจกอใหเกิดปญหาอาชญากรรมและปญหา
ทางวินัยไดอีกดวย แต ในทางตรงกันขาม หากองคการมีบุ คคลที่มีค วามพึงพอใจในงานสูง มีผ ลทางบวกตอการปฏิบั ติงาน
นอกจากนี้ค วามพึ งพอใจในงานยัง เป นเครื่องหมายแสดงถึ ง ประสิ ทธิภาพของการปฏิ บัติ งานและภาวะผูนําของผูบ ริห าร
องคการ ดังนั้น ถาหากหนวยงานใด ไดเห็นความสําคัญของการสรางความพึงพอใจในการทํางานใหเกิดขึ้นกับคนในหนวยงาน
ของตน และมี ค วามเข าใจในป จจัย หรื อองค ป ระกอบที่ ส ง ผลต อความพึ ง พอใจในการทํ างาน อีกทั้ งตระหนักอยู เ สมอวา
ความรูสึกพึงพอใจนั้นสามารถเปลี่ยนไดตลอดเวลาตามสภาพการณหรือตามเวลา (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2553)
โรงพยาบาลศูนยสกลนคร เปนโรงพยาบาลขนาด 600 เตียง ในเครือขายเขตตรวจราชการ 8 จากนโยบายการปฏิรูป
ระบบราชการ เปนผลใหหนวยงานราชการตางๆ ตองปรับเปลี่ยนโครงสรางและระบบงาน เพื่อใหเกิดการบริการที่มีความ
สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองความตองการของประชาชน โดยมีเปาประสงคเพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในระบบราชการ
กลุ มงานเภสัช กรรมที่ ป ฏิบั ติง านนอกเวลาราชการเป นหนวยงานหนึ่ง ในองค การ เหตุ ดั งกล าวจึง จําเป นต องศึ กษาพัฒ นา
บุคลากร และศึกษาเกี่ยวกับบรรยากาศองคการและความพึงพอใจในงานของบุคลากร กลุมงานเภสัชกรรมที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ในโรงพยาบาลศูนยสกลนคร เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และเทคโนโลยี ศึกษาและพัฒนาบุคลากร (โรงพยาบาลศูนยสกลนคร 2558)
ดังนั้น ผูวิจัยจึงศึกษาบรรยากาศองคการ ความพึงพอใจในงาน และ ความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการกับ
ความพึงพอใจในงานนอกเวลาราชการ กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศูนยสกลนคร จังหวัดสกลนครเพื่อใชเปนแนวทางใน
การปรับปรุ งความสัม พันธระหวางบรรยากาศองคการกับความพึงพอใจในงานนอกเวลาราชการกลุม งานเภสัช กรรมอยาง
ตอเนื่องตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาพรวมบรรยากาศองคการในงานนอกเวลาราชการ กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศูนยสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
2. เพื่อวิเคราะหภาพรวมความพึงพอใจในงานนอกเวลา ดานปจจัยจูงใจและดานปจจัยอนามัย
สมมุติฐานของการวิจัย
บรรยากาศองคการกับความพึงพอใจในงานนอกเวลาราชการ กลุมงานเภสัชกรรม มีความสัมพันธในทิศทางบวก
ขอบเขตของการวิจัย
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตในการศึกษาบรรยากาศองคกรกับความพึงพอใจในงานดานตาง ๆ เพื่อใชเปนแนวทาง
ในเชิง นโยบายและในเชิ ง ปฏิ บั ติ ที่มี ป ระโยชนต อการบริ หารทรัพ ยากรมนุษย ง านนอกเวลาราชการ กลุม งานเภสั ชกรรม
โรงพยาบาลศูนยสกลนคร จังหวัดสกลนคร ประชากรในการศึกษาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรในกลุมงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลศูนยสกลนคร จํานวน 70 คน โดยคัดเลือกจากบุคลากรในกลุมงานเภสัชกรรมที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใน
สวนงานบริ การผู ปวยที่ป ฏิ บัติ ง านนอกเวลาราชการไม นอยกวา 3 เดื อน ตั วแปรที่เ กี่ยวข องบรรยากาศขององคการ ใน
องค ประกอบ 8 ด าน ไดแก ด านโครงสรางขององค การ ดานความรับ ผิดชอบในงานของบุ คคล ด านความอบอุนและการ
สนับสนุน ดานการใหรางวัลและการให ดานความขัดแยงและความอดทนตอความขัดแยง ดานมาตรฐานของการปฏิบัติงาน
และความคาดหมาย ดานเอกลักษณขององคการและความจงรักภักดีของกลุม ดานความเสี่ยงและการรับความเสี่ยงในงาน
ความพึงพอใจในงาน ในองคประกอบ 2 ปจจัย คือ ปจจัยจูงใจ ไดแก ดานความสําเร็จในหนาที่การงาน ดานการไดรับการ
ยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนาในหนาที่การงานและปจจัยอนามัย ไดแก ดาน
นโยบายและการบริหารงาน ดานลักษณะ และวิธีการบังคับบัญชา ดานความสัมพันธระหวางผูรวมงาน ดานเงินเดือน หรือ
คาตอบแทน ดานความมั่นคงในหนาที่การงาน ดานสภาพการทํางาน ดานชีวิตสวนตัว และดานสถานภาพในสังคม การศึกษา
ครั้งนี้ ดําเนินการในชวงระยะเวลาปการศึกษา 2559
กรอบแนวคิดของการวิจัย
ผูวิจัยจึงทําการศึกษา เรื่อง ความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการกับความพึงพอใจ ในงานนอกเวลาราชการกลุม
งานเภสั ช กรรม โรงพยาบาลศู นย ส กลนคร จัง หวัด สกลนคร เพื่ อใช เ ป นแนวทางในการปรั บ ปรุ ง ความสั ม พั นธร ะหวา ง
บรรยากาศองคการกับความพึงพอใจในงานนอกเวลา โดยสังเคราะห ตัวแปรเรื่องบรรยากาศองคกร จากองคประกอบของ
บรรยากาศองคการของลิทวินและสตริงเจอร (Litwin & Stringer, 1968) ไดกลาวถึงองคประกอบบรรยากาศองคการไว 8
ดานและการสังเคราะหตัวแปรเรื่องความพึงพอใจในงานจากทฤษฎีสองปจจัยของ เฮอรซเบอรก (Herzberg, 1959) เฮอรซ
เบอรก เสนอทฤษฎีปจจัยจูงใจ-ปจจัยอนามัย (Motivation-Hygiene Theory) หรือทฤษฎีสองปจจัย (Two-Factor Theory)
ผูศึกษาวิจัยจึงไดกําหนดตัวแปรในการศึกษา ดังนี้
ตัวแปรตน

บรรยากาศองคการ
- ดานโครงสรางขององคการ
- ดานความรับผิดชอบในงานของบุคคล
- ดานความอบอุนและการสนับสนุน
- ดานการใหรางวัล และการให
- ดานความขัดแยง และความอดทนตอความขัดแยง
- ดานมาตรฐานของการปฏิบัติงาน และความคาดหมาย
- ดานเอกลักษณขององคการ และความจงรักภักดีของกลุม
- ดานความเสี่ยง และการรับความเสี่ยงในงาน

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจในงานนอกเวลาราชการ
ปจจัยจูงใจ
- ดานความสําเร็จในหนาที่การงาน
- ดานการไดรับการยอมรับนับถือ
- ดานลักษณะงาน
- ดานความรับผิดชอบ
- ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน
ปจจัยอนามัย
- ดานนโยบายและการบริหารงาน
- ดานลักษณะ และวิธีการบังคับบัญชา
- ดานความสัมพันธระหวางผูรวมงาน
- ดานเงินเดือน หรือคาตอบแทน
- ดานความมั่นคงในหนาที่การงาน
- ดานสภาพการทํางาน
- ดานชีวิตสวนตัว
- ดานสถานภาพในสังคม
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ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาภาพรวมบรรยากาศองคการในงานนอกเวลา โดยใชแบบสอบถาม จํานวน 70 ฉบับคิด
เป นร อยละ 100 โดยคัด เลื อกจากบุ คลากรในกลุม งานเภสั ชกรรมที่ป ฏิ บัติ งานนอกเวลาราชการในสวนงานบริ การผูป วย
โดยตรง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไมนอยกวา 3 เดือน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งมีรายละเอียดทั้งหมด 4 สวน ประกอบดวย
สวนที่ 1 เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล เปนคําถามปลายปดใหเลือกตอบและปลายเปด ประกอบดวย เพศ อายุงาน
ตําแหนง ระดับการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตอสัปดาห และหนวยงานที่ปฏิบัติงานประจํา
สวนที่ 2 เกี่ยวกับบรรยากาศองคการ แบงเปน 8 ดาน จํานวน 21 ขอ ลักษณะคําถามเปนแบบมาตรสวนประมาณ
คา (Rating scale) มีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง
สวนที่ 3 เกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน แบงเปน 2 ปจจัย โดยปจจัยจูงใจ จํานวน 5 ดาน และปจจัยอนามัย จํานวน
8 ดาน จํานวน 32 ขอ ลักษณะคําถามเปนแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating scale) มีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ (5, 4, 3, 2,
1) คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ในการกําหนดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองคการและความพึงพอใจในงานนอกเวลาราชการ กลุมงาน
เภสัชกรรม โรงพยาบาลศูนยสกลนคร จังหวัด สกลนคร สําหรับการวิจัยครั้ งนี้จะใชเกณฑ สัมบูรณ (Absolutes Criteria)
(Best, J. W. 1977)
สวนที่ 4 เปนคําถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับปญหาที่ทานพบและแนวทางแกไขในเชิงระบบซึ่งเปนคําถาม
ปลายเปดใหเติมขอความ ใหแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้น สําหรับการศึกษาวิจัยไปทําการทดสอบหาคาความเที่ยงตรง (Validity) และ
ความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี้
1. การหาคาความเที่ยง (Validity) นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทานประกอบดวย ดร. วิจิตรา ศรีสอน
ผูชวยคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, เภสัชกรอิศ
รา จรูญธรรม หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศูนยสกลนคร และ เภสัชกรนพดล กิตติวราฤทธิ์ หัวหนางานผูปวยใน
โรงพยาบาลศูนยสกลนคร ทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) หลังจากนั้นนํามาหาคาดัชนีความ
∑

สอดคลอง (IOC) โดยใชสูตร IOC
=
2. การหาความเชื่อมั่น (Reliability) เมื่อผูวิจัยไดปรับปรุงเครื่องมือแลว จงนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไป
ทดสอบความเชื่อมั่น โดยการหาความเชื่อมั่น (Reliability) กับบุคลากรในกลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพนม ที่ไมใช
กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน หลักจากนั้นนําแบบสอบถามมาวิเคราะหเพื่อหาความเชื่อมั่น คํานวณหาคาอัลฟา โดยวิธีการ
ของครอนบรัค (Cronbach alpha Coefficient)
3. ไดแบบสอบถามฉบับสมบูรณ
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับและนํามาวิเคราะหทาง
สถิติโดยใชคอมพิวเตอรในการคํานวณคาสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.วิเคราหขอมลูปจจัยสวนบคุคล ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อใชบรรยาย ลักษณะขอมลูทั่วไป
ของกลุมประชากร จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน ใชทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 2.1) วิเคราะหบรรยากาศองคการและความพึงพอใจใน
งานนอกเวลาราชการ กลุมงานเภสั ชกรรม โรงพยาบาลศูนยสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยใชการวิเคราะหความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม ดวย t – test (Independent t - test) เปนการทดสอบประชากร 2 กลุม โดยที่สุม
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ตัวอยางจากกลุมตัวอยางแตละกลุมที่เปนอิสระตอกัน โดยในขั้นแรกทําการทดสอบความแตกตางระหวางความแปรปรวนของ
กลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม ดวยสถิติการทดสอบของ Leveneหากผลการทดสอบ พบวาคาความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุมไม
แตกตางกัน ก็จะใชการทดสอบ t แบบ Equal Variances Assumed แตถาคาความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุมแตกตางกัน ใช
การทดสอบ t แบบ Equal Variances not Assumed 2.2) วิเคราะหบรรยากาศองคการและความพึงพอใจในงานนอกเวลา
ราชการ กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศูนยสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยใชการวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย
ของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมขึ้นไป ดวยOne Way ANOVA หรือBrown-Forsytheโดยในขั้นแรกทําการทดสอบความ
แตกตางระหวางความแปรปรวนของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมขึ้นไป โดยใชสถิติ Leveneซึ่งหากผลการทดสอบ พบวา คา
ความแปรปรวนของทุกกลุม ไมแตกตางกัน ก็จะใชสถิติ การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of
Variance : One Way ANOVA) และภายหลังการวิเคราะหพบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางจะทําการทดสอบรายคูโดย
วิธี LSD (Least Significant Difference) แตถาผลการทดสอบคาความแปรปรวนแตกตางกันอยางนอย 1 คู ก็จะใชสถิติ
Brown-Forsythe และภายหลังการวิเคราะหพบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางจะทําการทดสอบรายคูโดยวิธี Dunnett
T3 (ชูศรี วงศรัตนะ, 2541)

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 วิเคราะหภาพรวมบรรยากาศองคการในงานนอกเวลาราชการ กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศูนยสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
ตารางที่ 1 รายดานและภาพรวม
บรรยากาศองค์ การ
1. ด้ านโครงสร้ างขององค์การ
. ด้ านความรับผิดชอบในงานของบุคคล
. ด้ านความอบอุ่นและการสนับสนุน
. ด้ านการให้ รางวัล และการให้
. ด้ านความขัดแย้ ง และความอดทนต่อความขัดแย้ ง
6. ด้ านมาตรฐานของการปฏิบตั ิงาน และความคาดหมาย
7. ด้ านเอกลักษณ์ขององค์การ และความจงรักภักดีของกลุม่
8. ด้ านความเสียง และการรับความเสียงในงาน
ภาพรวม


.
.
.
.
.
.
.
.
.

ระดับความคิดเห็น
แปลผล
σ
.
มาก
.
มาก
.
มาก
.
มาก
.
มาก
มาก
.
.
มาก
.746
ปานกลาง
มาก
.

ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองคการ พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (  = 3.49, σ =
.343) และหากพิจารณาเปนรายดาน ลําดับแรก ดานความอบอุนและการสนับสนุน อยูในระดับมาก (  = 3.77, σ = .551)
รองลงมา ดานโครงสรางขององคการ อยูในระดับมาก (  = 3.64, σ = .455) และดานความรับผิดชอบในงานของบุคคล อยู
ในระดับมาก (  = 3.59, σ = .614) ตามลําดับ สวนลําดับสุดทาย ดานความเสี่ยง และการรับความเสี่ยงในงาน อยูในระดับ
ปานกลาง (  = 2.96, σ = .746)
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ตอนที่ 2 วิเคราะหภาพรวมความพึงพอใจในงานนอก 2 ปจจัย
ตารางที่ 2 รายดานและภาพรวมปจจัยจูงใจ
ปจจัยจูงใจ
1. ดานความสําเร็จในหนาที่การงาน
2. ดานการไดรับการยอมรับนับถือ
3. ดานลักษณะงาน
4. ดานความรับผิดชอบ
5. ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน
ภาพรวม



3.76
3.66
2.75
3.71
2.94
3.37

ระดับความคิดเห็น
แปลผล
σ
มาก
.456
มาก
.522
ปานกลาง
.663
มาก
.461
ปานกลาง
.828
มาก
.433

ผลการวิเคราะหความพึงพอใจในงานนอกเวลาราชการ กลุมงาน เภสัชกรรม โรงพยาบาลศูนยสกลนคร จังหวัด
สกลนคร ปจจัยจูงใจ พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (  = 3.37, σ = .433) และหากพิจารณาเปนรายดาน ลําดับแรก
ดานความสําเร็จในหนาที่การงาน อยูในระดับมาก (  = 3.76, σ = .456) รองลงมา ดานความรับผิดชอบ อยูในระดับมาก (
 = 3.71, σ = .461) และดานการไดรับการยอมรับนับถือ อยูในระดับมาก (  = 3.66, σ = .522) ตามลําดับ สวนลําดับ
สุดทาย ดานลักษณะงาน อยูในระดับปานกลาง (  = 2.75, σ = .663)
ตารางที่ 3 รายดานและภาพรวมปจจัยอนามัย
ปจจัยอนามัย
1. ดานนโยบายและการบริหารงาน
2. ดานลักษณะ และวิธีการบังคับบัญชา
3. ดานความสัมพันธระหวางผูรวมงาน
4. ดานเงินเดือน หรือคาตอบแทน
5. ดานความมั่นคงในหนาที่การงาน
6. ดานสภาพการทํางาน
7. ดานชีวิตสวนตัว
8. ดานสภาพการทํางาน
ภาพรวม



3.60
3.62
3.84
2.91
3.11
3.70
3.55
3.81
3.49

ระดับความคิดเห็น
แปลผล
σ
.545
มาก
.580
มาก
.467
มาก
.711
ปานกลาง
.698
ปานกลาง
.651
มาก
.718
มาก
.498
มาก
มาก
.410

ผลการวิเคราะหความพึงพอใจในงานนอกเวลาราชการ กลุมงาน เภสัชกรรม โรงพยาบาลศูนยสกลนคร จังหวัด
สกลนคร ปจจัยอนามัย พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (  = 3.49, σ = .410) และหากพิจารณาเปนรายดาน ลําดับ
แรก ดานความสัมพันธระหวางผูรวมงาน อยูในระดับมาก (  = 3.84, σ = .467) รองลงมา ดานสภาพการทํางาน อยูใน
ระดับมาก (  = 3.81, σ = .498) และดานสภาพการทํางาน อยูในระดับมาก (  = 3.70, σ = .651) ตามลําดับ สวน
ลําดับสุดทาย ดานเงินเดือน หรือคาตอบแทน อยูในระดับปานกลาง (  = 2.91, σ = .711)
สรุปและอภิปรายผล
จากการวิจัยพบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองคการ พบวา ภาพรวม อยูในระดับมาก และหากพิจารณาเปน
รายดาน ลําดับแรก ดานความอบอุนและการสนับสนุน อยูในระดับมาก รองลงมา ดานโครงสรางขององคการ อยูในระดับมาก
และดานความรับผิดชอบในงานของบุคคล อยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนลําดับสุดทาย ดานความเสี่ยง และการรับความ
เสี่ยงในงาน อยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวา บุคลากรใหความสําคัญเกี่ยวกับระเบียบและแนวทางปฏิบัติงานนอกเวลา
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ราชการ หัวหนางาน เพื่อนรวมงาน และผู รับบริการยอมรับความสามารถในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รวมถึงการ
สนับสนุนจากหัวหนางานนอกเวลาราชการ ใหทดลองวิธีการทํางานใหม ๆ โดยไมตองกลัวผิดพลาด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
บราวน และโมเบอรก (Brown & Moberg, 1980) กลาววา บรรยากาศองคการยังมีสวนในการวางรูปแบบความคาดหวังของ
สมาชิกในองคการตอองคประกอบตาง ๆ ขององคการ ซึ่งจะชวยกระตุนใหมีทัศนคติที่ดีตอองคการ และความพอใจที่จะอยูใน
องคการดังนั้น หากตองการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาองคกรแลว สิ่งที่นักพัฒนาองคการจะตองพิจารณาเปลี่ยนแปลง
กอนอื่น คือ บรรยากาศองคการ เพราะบรรยากาศองคการไดรับการสั่งสมมาจากความเปนมาของวัฒนธรรม และสอดคลอง
กลยุทธขององคการตั้งแตอดีต และสเตียร และพอรเทอร (Steers & Porter, 1979) กลาวถึง ความสําคัญของบรรยากาศของ
องคการวาเปนตัวแปรสําคัญในการศึกษาองคการวิเคราะหพฤติกรรมการทํางานของบุคคลประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ
องคการ ซึ่ง จะไมถูกต องสมบูร ณ หากไมพิจารณาถึง สภาพแวดลอมในองคการ (Internal Environment) ซึ่งเรี ยกวา
บรรยากาศองคการที่มีสวนกําหนดทัศนคติและพฤติกรรมการทํางานของคน รวมทั้งทฤษฎีบรรยากาศองคการของลิทวิน และ
สอดคลองสตริงเจอร (Litwin & Stringer,1968) ไดเสนอทฤษฎีบรรยากาศองคการ โดยพัฒนาจากรูปแบบการจูงใจของเดวิด
แมคเคิลแลนด (David McClelland, 1961) หรือเรียกวาทฤษฎีการแสวงหา เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งที่ตองการ (McClelland’s
Acquired – Needs Theory) หรือเรียกวาทฤษฎีความตองการประสบผลสําเร็จ ทฤษฎีนี้เชื่อวาโดยปกติความตองการที่มีอยู
ในบุคคลมี 2 ประการคือ ตองการมีความสุขสบาย และตองปราศจากความเจ็บปวด และตอมามีชีวิตเรียนรูถึงความตองการ
อื่นอีก 3 ประการ ที่เปนความตองการที่เหมือนกันแตมากนอยแตกตางกันไป
ความพึงพอใจในงานนอกเวลาราชการ กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศูนยสกลนคร จังหวัดสกลนคร ปจจัยจูงใจ
พบวา ภาพรวม อยูในระดับมาก และหากพิจารณาเปนรายดาน ลําดับแรก ดานความสําเร็จในหนาที่การงาน อยูในระดับมาก
รองลงมา ดานความรับผิดชอบ อยูในระดับมาก และดานการไดรับการยอมรับนับถือ อยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนลําดับ
สุดทาย ดานลักษณะงาน อยูในระดับปานกลาง แสดงให เห็นวา บุคลากรมีค วามภาคภูมิ ใจเมื่อทานสามารถแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นไดในงานนอกเวลาราชการ การไดรับโอกาสใหรับผิดชอบหนาที่ใหมๆ เพิ่มขึ้นทําใหเปนการเพิ่มศักยภาพ รวมทั้งการ
ได รับ การยอมรั บจากหัวหนางานนอกเวลาราชการวาเปนผู มีค วามรู ความสามารถปฏิ บัติ ง านได อย างมีป ระสิ ทธิภาพ ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ ยอรจ และ โจนส (George & Jones 1999) กลาววา ความพึงพอใจเปนการรวบรวมความรูสึก และ
ความเชื่อถือที่บุคคลมีตองาน ซึ่งความพึงพอใจในงานมีความสําคัญตอการบริหาร ในการเพิ่มศักยภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมใน
องคการ และชวยใหพนักงานมีสุขภาวะที่ดี (Well-Being) รวมทั้งทฤษฎีสองปจจัยของ เฮอรซเบอรก (Herzberg, 1959)
เฮอรซเบอรก เสนอทฤษฎีปจจัยจูงใจ-ปจจัยอนามัย (Motivation-Hygiene Theory) หรือทฤษฎีสองปจจัย (Two - Factor
Theory) ในลักษณะใกลเคียงกับทฤษฎีความตองการของมาสโลว โดยมุงเนนบรรยากาศการทํางาน และบรรยากาศแวดลอม
เพื่อสงเสริมใหผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในงานมีกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยใชปจจัยจูงใจ เปนปจจัยที่กอใหเกิดแรงจูงใจ
หรือมีความพึงพอใจในงาน และชวยใหงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น แตถาไมมีปจจัยดังกลาวก็มิไดกอใหเกิดความไมพึงพอใจใน
งานแต อยางใด ปจจัยจูงใจประกอบด วย ความสําเร็ จในหนาที่การงาน (Achievement) การไดรับ การยอมรั บนับถื อ
(Recognition) ลักษณะงาน (The Work Itself) ความรับผิดชอบ (Responsibility) และความกาวหนาในหนาที่การงาน
(Advancement)
ขอเสนอแนะ
ควรบริหารจัดการปริมาณงานใหเหมาะสมกําอัตรากําลัง เพื่อใหบุคลากรรับรูถึงความเหมาะสมของปริมาณงานกับ
คาตอบแทนที่ไ ดรับ.และควรใหความสําคัญในเรื่ องความเสี่ยงบริห ารจัด การความเสี่ ยงและลดความเสี่ ยงในงานนอกเวลา
ราชการ
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บทคัดยอ
การวิจัยศึกษาถึ งบริบทประวัติค วามเปนมาประเพณีการละเลนผีขนน้ําและการมีสวนรวมของประชาชนในการ
อนุรักษประเพณี กลุมตัวอยาง คือ ปราชญชาวบาน ผูนําวัฒนธรรมในตําบล พระสงฆ ผูใหญบาน กํานัน และชาวบานใน
ชุมชน ที่สามารถใหขอมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณี จํานวน 8 คน โดยการเลือกตัวอยาง
แบบเจาะจง (purposive selection)โดยการสัมภาษณและการตอบแบบสอบถาม พบวา บริบทประวัติความเปนมาประเพณี
การละเลนผี ขนน้ําชาวบ านในชุม ชนและคนในบริ เวณชุม ชนนาซาวรูถึ งประวัติของและความเปนมาของประเพณีและรูถึ ง
ความสํ าคั ญ คุ ณค าและการอนุรักษดู แ ลให ป ระเพณีผี ข นน้ําอยู กับ ประชาชนต อไป จึง ขอเสนอแนะ ควรจะฟ นฟู แ ละคง
เอกลักษณของการละเลนผีขนน้ําที่มีตั้งแตบรรพบุรุษในอดีต ควรจะรักษาไวเพื่อสรางความสามัคคี ความเชื่อ ความศรัทธาและ
ความสนุกสนานใหกับประชาชน และประเพณีผีขนน้ํายังสรางรายไดใหกับชาวบานนาซาว ทําใหชาวบานมีรายไดและยังทําให
เกิดการทองเที่ยวอีกดวย
คําสําคัญ: การมีสวนรวม , การอนุรักษ , ประเพณี
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Abstract
This research aims to study the history context of ‘Phi Khon Nam’ Thai tradition amusement and
to study public participation toward the preservation of ‘Phi Khon Nam’ Thai tradition amusement. The
research samples were village philosopher, cultural leader in sub district, monks, chief, village chief and
villagers. These 8 samples were able to provide the data and exchange knowledge on culture, traditional
and customs. The samples were selected by purposive selection method. The data were collected by
questionnaires and interviews. The result of this research found that the study on history context of Phi
Khon Nam’ Thai tradition amusement reviewed villagers and people who lived around Na Sao village
known the history and background of this tradition especially importance, values and preservations of this
Thai tradition amusement. Furthermore, the suggestions for this research were ‘Phi Khon Nam’ Thai
tradition amusement should be revived and maintained the identity of ‘Phi Khon Nam’ Thai tradition
amusement based on harmony, belief, faith and happiness of citizen and ‘Phi Khon Nam’ Thai tradition
amusement made Na Sao villagers to have income and establish tourism.
Keywords : Participation, Preservation, Traditional
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บทนํา
ชาติไทย เปนชาติที่มีมรดกทางวัฒนธรรมอันแสดงถึงเอกลักษณของชาติหลายประการที่ตกทอดมาจนถึงปจจุบันเปน
สิ่งที่แสดงใหเห็นถึงศักดิ์ศรีของชาติ เปนเครื่องมือที่ชวยในการพัฒนาจิตใจเศรษฐกิจและสังคมอันจะเปนผลใหเกิดการพัฒนา
และความมั่นคงทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศชาติฉะนั้นวัฒนธรรมจึงเปนเรื่องที่ทุกคนในชาติควรได
รวมมือกันทํานุบํารุงรักษาสงเสริมและเผยแพรใหดําเนินไปอยางไดผลและมีประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แหงชาติ, 2531) เพื่อใหวัฒนธรรมของชาติไดคงอยูสืบไปอีกนานเทานาน
(ณรงค เส็งประชา, 2538) วัฒนธรรม ชวยใหมนุษยแ ละสังคมมนุษยเจริ ญขึ้น วัฒ นธรรมชวยใหมนุษยสามารถ
แกปญหาและสนองความตองการตาง ๆ ได วัฒนธรรมชวยใหสังคมเจริญ แตจะเจริญขึ้นมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับคุณภาพ
ของวัฒ นธรรม ดั ง นั้น วั ฒ นธรรม จึง มี ค วามสํ า คั ญ ต อสั ง คมและชาติ บ า นเมื อง เพราะวัฒ นธรรมเป นมรดกทางสั ง คมที่
ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยางที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย โดยแตละสังคมมีวัฒนธรรมเฉพาะของตนเอง เพราะเปนวิถีชีวิตที่
แตกตางกันของแตละกลุมสังคม
(สุพัตรา สุภาพ, 2551) วัฒนธรรมของชาติ เกิดขึ้นจากการรวบรวมหลอหลอมสิ่งที่ดีงามโดยมีพื้นฐานจากรากเหงาที่
ปลูกฝ งจากรุนสูรุ นนํามาสูการพัฒนาตอยอดปรั บเปลี่ ยนให เขากับสภาพแวดลอม จากหลักความเชื่ อทางดานศาสนา ดาน
ภูมิศาสตร ประวัติศาสตรการเมืองการปกครอง จนเกิดวัฒนธรรมที่ไดรับการพัฒนาใหเขากับยุคสมัย จนเปนอัตลักษณของ
ทองถิ่นเกิดความรวมมือและความศรัทธาในวัฒนธรรมของตน
ประเพณีการละเลนผีขน (แมงนางาม) เปนพิธีกรรมที่เกิดขึ้นมาจากความเชื่อของมนุษยที่มีความผูกพันอยูกับสัตว
เลี้ยงโดยเฉพาะอยางยิ่งคือควาย ถือวามีคุณประโยชนตอมนุษยเปนอยางยิ่ง เพราะควายซึ่งเปนสัตวเลี้ยง ที่สามารถฝกสอน
และไดอาศัยพลังของสัตวเลี้ยงชนิดนี้ในการ ไถ คราด ทํานา เปนองคประกอบ ในพาหนะเดินทางลากลอเกวียนและตางวัสดุ
สิ่งของในสมัยโบราณ นอกจากนั้นยังเปนอาหารและเครื่องใช ของมนุษย เชนเนื้อ เครื่องในรับประทานได หนังทําหนังเค็ม
เขาทําหวี และเครื่องเปาใหสัญญาณ ดวยเปนสัตวใหญเมื่อตายไป ถือวามีวิญญาณ ควายที่นอนอยูตายปลักตม เมื่อเห็นมนุษย
ไปไรนาไปธุระนอกบานกลับมา จึงลุกจากปลักตมแลวตามคนเขาบาน ดวยเหตุนี้เองที่มนุษยไดเห็นคุณประโยชนจึงไดจําลอง
หนาควายจัดทําบุญเพื่อยกยองเชิดชู ความดีของสัตวเลี้ยงของคน กําลังเปนฤดูทําบุญปละครั้ง การละเลนผีขนน้ําจะเลนกันใน
บุญเดือนหก ระหวางวันแรม ๑-๓ ค่ํา ของทุกๆป ประเพณีการละเลนผีขนน้ํามีอยูแหงเดียวในประเทศ ที่บานนาซาว ตําบลนา
ซาว อําเชียงคาน จังหวัดเลย
ผีขนน้ําเปนประเพณีสืบทอดกันมา เปนการละเลนเพื่อถวายผีบรรพบุรุษซึ่งชาวบานรวมกันจัดขึ้นโดยกําหนดเอาวัน
เสร็จสิ้นจากการทําไรทํานาโดยมี “จ้ํา” (ผูประกอบพิธี) เปนผูทําหนาที่สื่อสารระหวางชาวบานกับเจาปูจิรมาณพ และเจาปู
ผานพิภพ บัวนางหรือเจานางเทียม (ผูเปนรางทรงของเจาปูทั้งสอง) จะทําพิธีเขาทรงกําหนดวันที่จะเลี้ยงบานขึ้น ในเดือนหก
วันแรม ๑-๓ ค่ํา ของทุกปหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการเลี้ยงผีบาน ก็จะมีการฉลองดวยการรองรําทําเพลง ซึ่งจะประกอบดวยนาง
เทียมรางทรงเจาปู นางเทียมรางทรงคนอื่นๆ นางแตง จ้ํา และผูมารวมพิธีอยางสนุกสนาน พิธีเลี้ยงบานนี้จะทํากันทุกปแคปละ
ครั้งเทานั้น จุดมุงหมายเพื่อเปนการตอบแทนบุญคุณที่ผีปูผียาตลอดจนผีบรรพบุรุษในหมูบานไดปกปกรักษาคุมครอง
ผีขนน้ําเปนประเพณีการละเลนสืบทอดกันมาองคความรู โดยเฉพาะคอนขางจะกระจัดกระจายอยูยากที่จะเขาถึ ง
ขอมูลที่ไดการยอมรับ บางสวนไมไดรับการตีพิมพเผยแพรในวงกวาง ทําใหการเขาใจในเรื่องการผีขนน้ํา ตลอดจนการจัดการ
องคความรูที่ถูกตองไมกาวเทาที่ควร ประเด็นปญหาสําคัญที่สมควรไดรับการศึกษาวิจัยเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชทั้ง
ประชาชนและผูที่เกี่ยวของดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงสมควรที่จะจัดทําใหมีฐานขอมูลกลางที่ทุกฝายสามารถเขาถึง
และปอนขอมูลไดโดยเมื่อกาลเวลาผานไปประเพณีการละเลนผีขนน้ําไดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแนวคิดของคนรุนปจจุบัน
และตอบรับกระแสการทองเที่ยว เพื่อเปนการอนุรักษวัฒนธรรมอันดีงามใหคงอยูสืบไปผสมผสานไปกับแนวทางการพัฒนาให
กิจกรรมดังกลาวไดเปนที่รูจักในระดับประเทศและสากล
จากที่ กลาวมาแลวในเบื้องตน ผูวิจัยมีห นาที่เ ปนคณะกรรมการสภาวัฒ นธรรมจัง หวัด เลยมี หนาที่ไดแ ก (1)เสนอ
ขอคิ ด เห็ นหรื อข อเสนอแนะต อคณะกรรมการเกี่ย วกับ การกําหนดนโยบายและแผนแม บ ทวัฒ นธรรมของชาติ (2) เป น
ศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และแนวคิ ดในการดําเนินงานวัฒนธรรม โดยเชื่อมโยงกันเป นเครือขาย
วัฒนธรรม (3) ระดมทรัพยากร บุคลากร และสรรพกําลังตาง ๆ จากหนวยงานและองคกรตางๆ เพื่อการดําเนินงานวัฒนธรรม
(4) สงเสริมสนับสนุนและรวมจัดกิจกรรมขององคกรภาคีและเครือขายวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สรางสรรค
แลกเปลี่ยน สืบทอดและเฝาระวังทางวัฒนธรรม (5) เผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมและผลการดําเนินงานขององคกรภาคีและ

64

เครื อข ายวัฒนธรรม (6) ดําเนินการอื่นใดตามที่ คณะกรรมการ กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดหรือหนวยงานอื่นๆ ขอความ
รวมมือทางวัฒนธรรม (พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2553 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ พ.ศ. 2555 )
ดังนั้น ในฐานะคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดและประชาชนผู ที่รักในถิ่นฐานบานเกิด จึงตองกําหนดศึกษา
รูปแบบ บทบาทของภาคประชาชนในการอนุรักษประเพณีการละเลนผีขนน้ําบานนาซาว ตําบลนาซาวอําเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย ใหสามารถขับเคลื่อนการทํางานดานวัฒนธรรมใหเกิดมรรคผลตอทองถิ่น และประเทศชาติ ในฐานะเจาของวัฒนธรรม ที่
ดําเนินงาน เชื่อมประสานการดําเนินงานกับหนวยงานตาง ๆ ใหเกิดประโยชนตองานวัฒนธรรมของชาติและของทองถิ่นอยาง
มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงบริบทประวัติความเปนมาประเพณีการละเลนผีขนน้ํา ตําบลนาซาว อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
2. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนที่มีตอการอนุรักษประเพณีการละเลนผีขนน้ําตําบลนาซาวอําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
ขอบเขตของโครงการวิจัย
การมีสวนรวมของชุมชนนั้นโคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff. 1981 : 6) ไดใหความหมายการมีสวนรวม
ของชุ ม ชนวาสมาชิ กของชุ ม ชนต องเข ามามี ส วนเกี่ย วข องใน 4 มิ ติ ไ ด แ ก 1. การมี ส วนร วมในการตั ด สิ นใจ (Decision
Making) 2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (Implementation) 3. การมีสวนรวมในผลประโยชน (Benefits) 4. การมีสวน
รวมในการประเมินผล (Evaluation) ประชากรในชุมชนตําบลนาซาว อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 8 คนการศึกษาครั้งนี้
ดําเนินการวิจัยในชวงเดือน มีนาคม 2559 – มิถุนายน2559
กรอบแนวคิดของการวิจัย
ผูวิจัยจึงทําการศึกษา เรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษประเพณีการละเลนผีขนน้ําบานนาซาว ตําบล
นาซาว อําเภอเชีย งคาน จัง หวัด เลย เพื่ อใหเ กิดแนวทางในการอนุรั กษประเพณีผี ข นน้ํา โดยการนําแนวคิด ของ โคเฮน
และอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff. 1981 : 6) ผูศึกษาวิจัยจึงไดกําหนดตัวแปรในการศึกษา ดังนี้

การมีสวนรวมในการตัดสินใจ
การอนุรักษประเพณีผี
ขนน้ํา

การมีสวนรวมในการ
การมีสวนรวมในผลประโยชน
การมีสวนรวมในการประเมินผล

ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรกลุมตัวอยางใชวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เฉพาะผูเกี่ยวของกับการมีสวนรวม
ในการอนุรักษประเพณีผีขนน้ํา บานนาซาว ตําบลนาซาว อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย กลุมตัวอยางที่ใช ไดแก เขตพื้นที่ตําบล
นาซาว อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประกอบดวย ปราชญชาวบาน ผูนําวัฒนธรรมในตําบล พระสงฆ ผูใหญบาน กํานัน และ
ชาวบานในชุมชน ที่สามารถใหขอมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณี
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การวิเคราะหขอมูล
(สุภางค จันทวานิช, 2550, หนา 131). ในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data analysis) เปนขอมูล
ที่ไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก การสังเกตแบบมีสวนรวม การศึกษาเอกสาร ขอมูลในสนามที่ไดจะบันทึกไวเปนรายวัน
และนํามาแยกประเภทจัดหมวดหมู แลวจึงนํามาวิเคราะหเปนเบื้องตนเปนรูปธรรมหรือปรากฏการณที่มองเห็น
Babbie. (2007, p. 405). ซึ่งจะไดขอสรุปในระดับหนึ่ง จากนั้นจึงนํามาวิเคราะหขอมูลรวม ดวยการวิเคราะหแบบ
เปรียบเทียบขอมูล (constant comparison) คือ การใชวิธีการเปรียบเทียบ โดยการนําขอมูลมาเทียบเปนปรากฏการณ
มีความเปนนามธรรมมากขึ้น แลวจึงหาความสัมพันธของแตละกลุมที่เปรียบเทียบตามขั้นตอน ดังนี้
1. เปรี ยบเที ยบเหตุ การณ (incidents)ประเภทต าง ๆ จากบั นทึ กภาคสนามโดยจําแนกข อมู ล ออกเปนประเภท
(categories) ตามตัวแปรที่กําหนดไว
2. ประมวลประเภทของข อมู ล และคุ ณลักษณะ (properties)ของขอมูล เขาดวยกันเป นการสั่ ง สมขอค นพบหรื อ
ขอสรุปยอย ๆ จากการเปรียบเทียบประเภทของขอมูลและคุณลักษณะของประเภทซึ่งกันและกัน เมื่อเปรียบเทียบแลว ผูวิจัย
ไดเริ่มเชื่องโยงขอมูลเหลานั้นใหเห็นความสัมพันธและเกิดเปนกรอบแนวคิดยอย ๆ ขึ้นจึงเปนขั้นเชื่อมโยงขอมูลภายในตัวแปร
และระหวางตัวแปรที่กําหนดไว
3. ขยายวงของการเปรียบเทียบ แลวเลือกเฟนเหตุการณที่เปนกุญแจสําคัญ ผูวิจัยจะใชกรอบแนวคิดที่ไดจาการสรุป
ลักษณะความสั มพันธข องข อมู ลในเหตุการณตาง ๆ นามธรรมมากขึ้นและคนพบวา เหตุการณใด คือ กุญ แจสําคั ญหรือมี
ความหมายมากที่สุดตอประเด็นที่ศึกษา และเหตุการณใ ดที่มีความหมายนอย เมื่อเปรีย บเทียบคุณลักษณะของข อมูลแล ว
จากนั้นจึงตัดทอน (reduce) ขอมูลสวนตางลงใหเหลือ สวนที่เปนลักษณะรวม ซึ่งมีความหมายตอการเสรมสรางความเขมแข็ง
ขององคกรชุ มชน และพิ จารณาความสั มพันธข องขอมูล การวิเ คราะหข อมู ลส วนนี้เป นแบบพรรณนา ไมไ ดใ ชส ถิติ ในการ
วิเคราะหขอมูล
ผลการวิจัย
การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษประเพณีการละเลนผีขนน้ํา บานนาซาว ตําบลนาซาว อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูศึกษาทําการศึกษาโดยการสัมภาษณเชิงลึกบุคคลที่เกี่ยวของ จํานวน 8 ทาน โดยผูศึกษา
ได จําแนกประเด็ นของการมี ส วนร วมของประชาชนในการอนุรั กษป ระเพณีการละเลนผี ขนน้ํา บานนาซาว ตํ าบลนาซาว
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1บริบทประวัติความเปนมาประเพณีการละเลนผีขนน้ํา ตําบลนาซาวอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ตอนที่ 2 การมีสวนรวมของประชาชนที่มีตอการอนุรักษประเพณีการละเลนผีขนน้ําตําบลนาซาว อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
ตอนที่ 1บริบทประวัติความเปนมาประเพณีการละเลนผีขนน้ํา ตําบลนาซาวอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ความเห็นของผูใหสัมภาษณขอมูลเกี่ยวกับบริบทประเพณีการละเลนผีขนน้ําตาม คือ ประวัติการตั้งชุมชนตําบลนา
ซาว อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยเปนชนกลุมนอยเผาไทยพวนที่อพยพมาจากฝงซายของแมน้ําโขง จนมาบริเวณที่อุดมสมบูรณ
ที่เหมาะแกการตั้งหลักแหลง เพราะปลู กและเลี้ ยงสัตว และพอชุม ชนขยายมากขึ้นก็ย ายมาที่ บริ เวณบ านสองโนน ตั้ง เป น
หมูบานใหญขึ้น ซึ่งแตกอนหมูบานยังไมมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ คงนับถือผีบรรพบุรุษ ผีปูยาเทานั้น
สวนสภาพที่อยูของชุมชนนั้น สวนมากจะเปนชุมชนที่มีการปลูกบานเรียงรายไปตามแนวริมถนนสาธารณะเพราะ
ปจจัย หลายๆอย างเช น ภูมิ ลําเนา อากาศ สภาพแวดล อมความเปนอยู ของบรรพบุรุ ษ ที่ไ ม สามารถเปลี่ย นแปลงอะไรได
มากมาย ซึ่งการอยูแบบนี้เรียกวา สังคม ซึ่งลักษณะบานสวนใหญ จะมีลักษณะเปนบานสองชั้นที่สรางดวยไมและปูน และมี
พื้นที่ปลูกพืชไปในตัว โดยบริเวณที่ปลูกนั้นจะอยูในรั่วบาน ซึ่งพืชที่ปลูกนั้นจะเปนพืชตามสภาพแวดลอมอากาศของบริเวณนั้น
สวนมากเปนพืชสวนครัวที่สามารถเก็บไวทานเอง
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ตอนที่ 2 การมีส วนร วมของประชาชนที่ มีต อการอนุรั ก ษป ระเพณี การละเล น ผีข นน้ําตําบลนาซ าว อําเภอเชี ยงคาน
จังหวัดเลย
ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ (DecisionMaking)
ความเห็นของผู ให สัม ภาษณขอมู ลเกี่ย วกับบริบ ทประเพณีการละเลนผีข นน้ํา คือ ทางด านการมี สวนร วมในการ
ตัดสินใจ (Decision Making)บางคนก็เผยแพรวัฒนธรรมประเพณีไทยใหแกค นรุนหลัง บางคนมีสวนรวมในการจัดเตรีย ม
อาหารคาวหวานสํ าหรั บเซนไหวบ รรพบุรุ ษ บางคนเตรีย มเครื่องแต ง กายอุป กรณสําหรับ การแห ผี ขนน้ํา บางคนมี หนาที่
จัดเตรียมสถานที่จัดเตรียมความพรอม ซึ่งชาวบานสวนใหญรวมมือรวมใจเต็มใจที่จะจัดประเพณีนี้ขึ้นเพราะถือวาประเพณีนี้
เปนประเพณีประจําหมูบานนาซาว โดยประเพณีนี้เปนการทําตอๆมากันหลายชั่วอายุตั้งแตสมัยปูยาตายายจึงทําใหลูกหลาน
จัดประเพณีนี้ตามที่บรรพบุรุษทําไว
ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (Implementation)
ความเห็นของผู ใหสัม ภาษณขอมู ลเกี่ย วกับบริบทประเพณีการละเลนผี ขนน้ํา คื อ ทางดานการมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติการ (Implementation) มีสวนรวมการปฎิบัติ ของชาวบานในชุมชนนาซาว ตางคนตางมีหนาที่ที่ตองปฏิบัติเชนสอน
ลูกหลานใหเขาใจถึงประเพณีผีขนน้ํา สวนบางคนก็มีหนาที่จัด เตรียมอุปกรณสถานที่ที่ตองใชในการจัดประเพณีผีขนน้ําโดย
ชาวบ านในชุ ม ชนนาซาว เรื่ องอุ ป กรณจ ะไม มี ป ญ หาอะไรมาก เพราะส วนมากเป น อุป กรณที่ ห าได จ ากในชุ ม ชนมี การ
แลกเปลี่ ย นใหสิ่ ง ของมารวมพิ ธีโดยแต ละคนที่ นําของมาให ก็ล วนให เ พราะความเต็ มใจเพราะชาวบ านทุ กคนต องการให
ประเพณีผีขนน้ําออกมาดีที่สุดเพื่อสานตอเจตนาของบรรพบุรุษที่ไมตองการใหประเพณีนี้หายไป ซึ่งทางหัวหนาชุมชนก็ไดยื่น
มือชวยในเรื่องที่ชาวบานตองการเชนเรื่องความปลอดภัยและความสะดวกของชาวบานในชุมชนนาซาว
ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน (Benefits)
ความเห็ นของผู ใ ห สั ม ภาษณข อ มู ล เกี่ย วกับ บริ บ ทประเพณีการละเล น ผี ข นน้ํา คื อ ทางด านการมี ส ว นร ว มใน
ผลประโยชน (Benefits) ผลประโยชนที่ไดจากประเพณีนี้คือประเพณีนี้ถูกดึงขึ้นมาจัดอีกหนึ่งป ซึ่งคนมักหลงลืมประเพณีนี้ไป
ประเพณีผีขนน้ํา เปนอีกประเพณีหนึ่งที่นอยคนนักจะเคยไดยินจึงทําให ผูเฒาผูแกกลัววาประเพณีนี้จะสูญหายไปจากชุมชนนา
ซาว ประโยชนของประเพณีที่ไดก็คือทําใหคนรูจักประเพณีนี้ขึ้นและทําใหเห็นวาชาวบานนาซาวยังคงบูชาบรรพบุรุษอยูการที่
ไดจัดประเพณีนี้ขึ้นอีกครั้ง เห็นความสามัคคีของคนในชุมชน ที่รวมแรงรวมใจกันจัดประเพณีนี้ขึ้นมาจึงทําใหเล็งเห็นเลยวา
คานิยมปจจุบันเขามาในประเทศไทยขนาดไหน ก็ไมสามารถลบประเพณีผีขนน้ําได ชาวบานสวนใหญไดแตหวังวาประเพณีนี้ยัง
ตองมีอีกตอๆไปและทุกๆป ซึ่งคนสวนมากในชุมชนกลัวเด็กรุนหลังจะไมเห็นคาของบรรพบุรุษโดยการจัดประเพณีนี้ขึ้นทําให
ลูกหลานในหมูบานตระหนักถึงบรรพบุรุษของตน
ทางดานการมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation)
ความเห็นของผู ใหสัม ภาษณขอมู ลเกี่ย วกับบริบทประเพณีการละเลนผี ขนน้ํา คื อ ทางดานการมีสวนรวมในการ
ประเมินผล (Evaluation) ประเพณีในปนี้ผานไปไดดวยดีชาวบานทุกคนสนุกสนาน ชาวบานทุกคนไดไหวบรรพบุรุษตามที่
ประเพณีวางไว โดยการแห การไหวก็ผานไปไดดวยดี ชาวบานสวนมากมีปญหาในป นี้เพราะฝนตกทํ าให ถนนเปยกจึงเป น
อุป สรรคเล็ กนอยแต ก็ไม เ ปนป ญหาใดๆส งผลตอประเพณีนี้ ซึ่ง ผลที่ ออกมาชาวบ านพึ ง พอใจมากและชาวบ านยั ง ภูมิ ใ จที่
ประเพณีนี้เด็กรุนหลังเขามามีสวนรวมในประเพณีนี้ขึ้นโดยทุกคนที่เขารวมในประเพณี ผีขนน้ํานี้ ตางยิ้มมีความสุข และได
แลกเปลี่ ย นความคิด เห็ น ทํ าให ไ ด พูด คุ ย กันมากขึ้ น ซึ่ง ประเพณีผีข นน้ําเป นประเพณีห นึ่งที่ ห นึ่งป มี ค รั้ง เดี ยวและยั ง เป น
ประเพณีของชุมชนนาซาว
สรุปและอภิปรายผล
บริบทประวัติความเปนมาประเพณีการละเล นผีขนน้ํา ตําบลนาซาวอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประวัติการตั้ ง
ชุมชนตําบลนาซาว อําเภอเชียงคาน จังหวัด เลย (ไมสามารถระบุได) ซึ่งชาวบานในชุมชนและคนในบริเวณชุมชนนาซาว จะรู
ถึงประวัติของและความเปนมาของประเพณีนี้ และรูถึงความสําคัญของประเพณีนี้ซึ่งชาวบานสวนใหญไดบอกวาบรรพบุรุษ ซึ่ง
ตอนแรกเริ่มจากพิธี “เลี้ยงบาน” โดยเริ่มนับวันเริ่มพิธีจากการเสร็จสิ้นการทําไรทํานา ซึ่งมีผูประกอบพิธีกรรม โดยมีหนาที่
สื่อสารและกับผีบรรพบุรุษ ซึ่งทําติดตอกันทุกป บางทีมีการบวงสรวงสัตวในบริเวณที่ทําพิธีโดยสัตวที่นําเขาพิธีนั้นจะโดนนําไป
ผูกไวกับหลักเลี้ยง แตการผูกครั้งนี้ไมมีการฆา แตจะปลอยใหตายลงเองโดยขณะอันเชิญผี บรรพบุรุษมาอันเชิญกินเครื่องเซนที่
บูชา แตปจจุบันไมนิยมวิธีนี้แตจะเปลี่ยนเปนขาวปลาอาหารมาทําพิธีแทน แตประเพณีนี้คลายๆการบูชาวัว ควาย ที่ตายไป
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แลว ที่ชาวบานน้ํามาสังเวย และยังมีความเชื่ออีกวา “ขน” คือ วัว ควาย ที่ตายไปแลวแตวิญญาณยังวนเวียนรอบๆหมูบานไม
ไปไหน ตอนแรกจะเรีย กวา ผีขนวัว ผีขนควาย โดยการแหนี้ทําไปเรื่อยๆฝนตก ชาวบานจึงเปลี่ยนเปน “ผี ขนน้ํา” จนถึ ง
ปจจุบัน (2559) และ การมีสวนรวมของชาวบาน ตําบลนาซาว อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ตามทฤษฎีของโคเฮนและอัฟฮอฟ
(Cohen and Uphoff. 1981 : 6) ไดสอดคลองกับแนวคิด วันรักษ มิ่งมณีนาคิน (2531, หนา 10) การมีสวนรวมของการมี
สวนรวมของประชาชนหมายถึงการเขารวมอยางแข็งขันและอยางเต็มที่ของกลุมบุคคลผูมีสวนไดเสียในทุกขั้นตอนขอโครงการ
หรืองานพัฒนาชนบทโดยเฉพาะอยางยิ่งการมีสวนรวมในอํานาจการตัดสินใจและหนาที่ความรับผิดชอบการมีสวนเขารวมจะ
เปนเครื่องประกัน วาสิ่งที่ผูมีสวนไดเสียตองการที่สุดนั้นจากไดรับความตอบสนองและทําใหมีความเปนไปไดมาก ขึ้นวาสิ่งที่ทํา
ไปนั้นจะตรงกับความตองการที่แทจริง มั่นใจมากขึ้นวาผูเขารวมทุกคนจะไดรับผลประโยชนแลววาประโยชนเสมอหนากัน
ขอเสนอแนะ
การเล นผี ข นน้ําที่บ านนาซาว ไดถู กละเลยในด านความสํ าคัญ ของศิ ลปะประเพณีท องถิ่ นของหมู บานนี้จากทาง
ราชการ อาจเนื่องจากทางราชการคงเห็นวาประเพณีผีขนน้ําที่บานนาซาวไมมีความโดดเดนที่จะอวดชาวเมืองอื่นไดคงเพราะ
ความบดบังในประเพณีการเลนผีตาโขนที่โดงดังของอําเภอดานซายจังหวัดเลย ควรจะรักษาและฟนฟู
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วิจัยการศึกษาระดับความพึงพอใจในการใหบริการเฉพาะดานของเทศบาลตําบลโนนปอแดง และ ศึกษาเปรียบเทียบ
ระดับความพึงพอใจในการใหบริการเฉพาะดานของเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลยจําแนกตาม เพศ อายุ
สถานะภาพ การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ ยตอเดือน กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนที่อาศัย อยูในพื้นที่ตําบลโนนปอแดง
จํานวน 386 คน จากจํานวน 10,848 คน โดยคํ านวณหาขนาดของกลุ ม ตั วอย างจากสู ต รของทาโร ยามาเน ใช การสุ ม
แบบอยางงาย พบวา วิเคราะหระดับความพึงพอใจในการใหบริการเฉพาะดานของเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว
จังหวัดเลย ในองคประกอบ 5 ดาน โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด และ ดานที่อยูในลําดับมากที่สุด คือ ดานความเชื่อถือ
ไววางใจ สวน ตามลําดั บ สวนลําดับสุด ทาย คือ ดานการใหบริ การที่มีการประกันคุณภาพ การเปรียบเที ยบการใหบริการ
เฉพาะดานของประชาชนที่มารับบริการของเทศบาล ตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย มีระดับความพึงพอใจโดย
ภาพรวม ไมแตกตางกัน และ เปนรายดานพบวาทุกดานไมแตกตางกัน
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Abstract
A research on satisfaction level in specialized services provided at Non Po Daeng Municipality and
compared to satisfaction level in specialized services at Non Po Daeng Municipality, Pha Khao District,
Loei Province, divided by gender, age, education, occupation and monthly income. The sample taken
consisted of 386 people in Non Po Daeng of Samut Prakan from totals 10,848 persons. By calculating the
sample size from the Taro Yamane formula using simple random sampling. The specialized services of
Non Po Daeng Subdistrict, Pha Khao District, Loei Province, in five aspects were at the highest level. The
reliability of the final sequence as a quality assurance services compared with specialized services of the
people who received the service on Non Po Daeng Subdistrict, Pha Khao District, Loei Province had the
overall satisfaction level to be similar and also in all aspects.
Keywords: satisfaction, municipality, services
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บทนํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนรูปแบบหนึ่งของการปกครองแบบกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ องคกร
กําหนดให มี การกระจายอํานาจหนาที่ ไปสูห นวยงานต าง ๆ รวมทั้ งพนักงานในระดับ ต าง ๆ ซึ่งจะทําใหองคกรเกิด ความ
คลองตัวในการทํางานแนวคิดดังกลาวสงเสริมใหประชาชนในพื้นที่ไดเขามามีสวนรวมในการปกครองตนเอง รวมทั้งสามารถ
ตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารที่ไดรับเลือกตั้งเขามาดําเนินกิจการของเทศบาลตําบล ซึ่งถือวาเปนบันไดของการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย
รัฐบาลไดปฏิรูประบบราชการโดยปรับปรุงโครงสรางหนวยงานภาครัฐใหมีความเหมาะสมตามภารกิจหนาที่เพื่อลด
ความซ้ําซอนและใหเกิดเอกภาพมีคลองตัวในการบริหารจัดการ โดยไดตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
(ฉบั บที่ 5) พ.ศ. 2545 สง ผลใหมีการจัดตั้ ง กรมส งเสริมการปกครองท องถิ่ นขึ้ น โดยมี ภารกิจหนาที่ สําคั ญในการสงเสริ ม
สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลสรางความเขมแข็งใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นและมีการบูรณาการการแกไขปญหาและ
พัฒนาทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
ภายใตโครงสรางการบริห ารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นทุกหนวยงานที่เกี่ยวข องโดยเฉพาะดานการ
ใหบริ การจะรวมตัวอยู ที่สํานักงานใหญต อมาไดมีการรับมอบพื้ นที่หลายตําบล หลายหมูบานใหอยู ในความรับ ผิดชอบของ
เทศบาลและองคการบริหารส วนตําบล จึงทําใหป ริมาณประชากรมีเพิ่ มมากขึ้น ซึ่งการเพิ่ มของพื้นที่ และการมี ประชากรที่
คอนขางหนาแนนยอมส งผลกระทบตอการดําเนินกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะในเรื่องที่เ กี่ยวกับการ
ใหบ ริการประชาชนทั้ง ในแงคุ ณภาพและปริ มาณไมวาจะเป นในด านกระบวนการขั้ นตอนในการให บริ การ ด านเจาหนาที่
ใหบริการและดานสิ่งอํานวยความสะดวก สิ่งเหลานี้จึงสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการใหบริการ ดังนั้น องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจึงมีแนวคิดที่จะนํางานทางดานการบริการหลักๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับประชาชน เชน งานบริหาร จัดการศึกษา
งานกฎหมาย งานสวัสดิการชุมชน งานจัดเก็บรายได งานการเงินและบัญชี งานบริหารทั่วไป งานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน งาน
ขออนุญาตตางๆ งานสงเสริมการเกษตรอินเตอรเน็ตตําบลงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานอื่น ๆ ขยายลงไปสู
ประชาชนที่อยูในพื้นที่ใหใกลชิดและดึงประชาชนใหเขามามีสวนรวมมากที่สุด
องคกรปกครองทองถิ่นที่มีกระทรวงมหาดไทยกํากับดู แลมี ความใกลชิด ประชาชนและเกี่ยวเนื่องกับทุ กขสุ ขของ
ประชาชนที่สุดภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขอบเขตที่กวางขวางเกี่ยวกับความกินดีอยูดีของประชาชนในแทบทุก
ดานและมีผลกระทบโดยตรงตอประชาชนไมวาจะเปนเรื่องเศรษฐกิจการศึกษาความปลอดภัยโครงสรางพื้นฐานเปนตนโดย
หนาที่หลักประการหนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นคือการบริการประชาชนประกอบกับการปกครองทองถิ่นโดยระบบ
เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลเปนระบบการปกครองตนเองในแตละพื้นที่ซึ่งการใหบริการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสามารถแยกกิจกรรมบริการ(Service Activates) ได เปน 2 สวนไดแ กการบริ การเกี่ย วกับสาธารณูปโภคและการ
บริการเฉพาะดาน
การบริการเกี่ยวกับสาธารณูปโภค (Public Utility Service) หมายถึง บริการที่ใหแกประชาชนทั่วไปอันเปนการ
ใหบริการที่กระจายกันไปทั้งพื้นที่โดยผูรับบริการไมจําเปนตองมาขอรับบริการโดยตรงก็สามารถรับบริการไดเชนการคมนาคม
และการขนสง, ระบบไฟฟาและแสงสวาง,ระบบประปา เปนตน
การบริการเฉพาะดาน (Specific Services) ซึ่งเปนการใหบริการแกประชาชนแตละบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีธุรกิจ
เฉพาะมีพนักงานของหนวยงานตางๆเปนผูคอยใหบริการที่สํานักงานเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลเชนงานทะเบียน
พาณิชยงานจัดเก็บภาษีงานการศึกษาและวัฒนธรรมงานสวัสดิการผูสูงอายุและงานขออนุญาตกอสรางอาคารตางๆจะเห็นได
วางานดัง กล าวลวนแลวแต เป นงานใหบ ริการแกประชาชนและเกี่ย วข องกับ ชีวิตประจําวันของประชาชนซึ่งจะเห็นวาการ
ปฏิบัติงานใหบริการตาง ๆ เปนเครื่องมือสําคัญในการสรางประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจแกประชาชนสูงสุดดวย
การกระจายอํานาจสูทองถิ่นเปนการสรางรากฐานคุณภาพชีวิตโดยตอบสนองปญหาและความตองการของประชาชน
ในพื้ นที่ ซึ่ง ป จจัย ต าง ๆ เช น งบประมาณ บุ ค ลากรหรื อนโยบายการบริ ห ารก็ส ามารถส ง ผลกระทบต อการให บ ริ การได
โดยเฉพาะระบบโครงสร างพื้นฐานที่เป นสิ่ งอํานวยความสะดวกลําดับแรกในการสรางความพึง พอใจใหแกประชาชนทั้ง นี้
สามารถนําขอมูลความพึงพอใจของประชาชนมาริเริ่มและพัฒนาในการใหบริการใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
เทศบาลตําบล โนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัด เลย ไดรับนโยบายการเนนใหการบริ การการสรางคุณภาพชีวิต
ใหกับประชาชนในพื้นที่ใหเกิดความพึงพอใจมากที่สุด การใหบริการเฉพาะดานของ ประกอบดวย งานทะเบียนพาณิชย งาน
จัดเก็บภาษี และงานสวัสดิการผูสูงอายุ ที่รัฐบาล คสช. ชุดปจจุบันไดทําการขับเคลื่อนเพื่อใหประชาชนใทองถิ่นไดรับการ
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อํานวยความสะดวกที่ ดี เทศบาลโนนปอแดง จึง ไดมี การพั ฒนาปรั บปรุ ง การบริ การเพื่ อให ต อบสนองความต องการของ
ประชาชนในพื้นที่ไดอยางรวดเร็ว และพึงพอใจสูงสุด และตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
จากขอมูลดังกลาว ผูวิจัยจึงตองการศึ กษาการใหบริการเฉพาะดานของเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว
จัง หวั ด เลย เพื่ อ ให ท ราบถึ ง ผลการให บ ริ ก ารและใช เ ป นแนวทางในการวางแผนพั ฒ นาการให บ ริ ก ารเฉพาะด า นให มี
ประสิทธิภาพและสรางความพึงพอใจใหแกประชาชนตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการใหบริการเฉพาะดานของเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัด
เลย
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการใหบริการเฉพาะดานของเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผา
ขาว จังหวัดเลย
สมมุติฐานของการวิจัย
ปจจัยสวนบุคคลที่ตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการเฉพาะดานของเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว
จังหวัดเลย แตกตางกัน
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาการใหบริการเฉพาะดานของเทศบาลตําบล โนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัด
เลย ประกอบดวย งานทะเบียนพาณิชย งานจัดเก็บภาษี และงานสวัสดิการผูสูงอายุ เปนตน ซึ่งจะวัดการบริการ ออกเปน 5
ดาน ไดแก 1) ความเปนรูปธรรม (Tangibility) 2) ความเชื่อถือไววางใจ (Reliability) 3) การตอบสนองตอความตองการ
ของผูรับบริการ (Responsiveness) 4) การใหบริการที่มีการประกันคุณภาพ (Assurance) 5) การใหบริการที่เขาใจและเห็น
อกเห็นใจ (Empathy) สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตตําบลโนนปอ
แดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย จํานวน 17 หมู บาน ซึ่งทราบจํานวนที่แ นนอนแลว คื อ จํานวน 10,848 คน(ขอมูล พื้นฐาน
เทศบาลตําบลโนนปอแดง ณ เดือน พฤษภาคม 2559) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จํานวน 386 คน ตัวแปรอิสระ ไดแ ก
ขอมูลทั่วไป ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ตัวแปรตาม ไดแก การใหบริการเฉพาะ
ดาน ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก ความเปนรูปธรรม (Tangibility) ความเชื่อถือไววางใจ (Reliability) การตอบสนองตอความ
ตองการของผูรับบริการ (Responsiveness) การใหบริการที่มีการประกันคุณภาพ (Assurance) การใหบริการที่เขาใจและ
เห็นอกเห็นใจ (Empathy) การศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนผูมารับบริการในชวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยใชทฤษฎีของพาราซุรามาน (Parasuraman,1985) สามารถสรุป
เปนกรอบแนวคิดซึ่งจะนํามาประยุกตใชกับงานวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้

-

ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ขอมูลทั่วไป

ความพึงพอใจในการใหบริการเฉพาะดาน

เพศ
อายุ
สถานะภาพ
การศึกษา
อาชีพ
รายได

1. ความเปนรูปธรรม (Tangibility)
2. ความเชื่อถือไววางใจ (Reliability)
3. การตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ
(Responsiveness)
4. การใหบริการที่มีการประกันคุณภาพ (Assurance)
5. การใหบริการที่เขาใจและเห็นอกเห็นใจ (Empathy)

ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือประชาชนที่อาศัยอยูในเขตตําบลโนนปอแดง
อําเภอผาขาว จังหวัดเลย จํานวน 17 หมูบานซึ่งทราบจํานวนที่แนนอนแลว คือ จํานวน 10,848 คน (ขอมูลพื้นฐานเทศบาล
ตําบลโนนปอแดง ณ เดือน พฤษภาคม 2559) กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว
จัง หวัด เลย จํานวน 386 คน จากจํานวน 10,848 คน คํ านวณหาขนาดของกลุ ม ตั วอย างจากสู ต รของทาโร ยามาเน
(Taro Yamane, 1967) คาความคลาดเคลื่อน 5% ใชการสุมตัวอยาง อยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับ
ฉลากรายชื่ อ เครื่ องมือที่ใ ชคื อ แบบสอบถาม วิเ คราะหท างสถิติ โดยใชค อมพิ วเตอรใ นการคํ านวณคาสถิ ติ ดวยโปรแกรม
สําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1) แสดงการกระจายของกลุมตัวอยางตามขอมูลทั่วไป โดยใชสถิติจํานวน และ
รอยละ รวมถึงขอมูลความพึงพอใจของประชาชนที่มารับการบริการเฉพาะดานของเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว
จังหวัดเลย โดยใชสถิติ ค าเฉลี่ยและส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) การวิเคราะหสถิ ติเชิงอนุมาน ใชทดสอบสมมติฐาน ดัง นี้
2.1) วิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มารับการบริการเฉพาะดานของเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผา
ขาว จังหวัดเลย โดยใชการวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย ดวย t – test (Independent t - test) 2.2) วิเคราะห
เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มารับการบริการเฉพาะดานของเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัด
เลย โดยใชการวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมขึ้นไป ดวยOne Way ANOVA หรือ
Brown-Forsytheโดยในขั้นแรกทําการทดสอบความแตกตางระหวางความแปรปรวนของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมขึ้นไป
โดยใชสถิติ Levene ซึ่งหากผลการทดสอบ พบวา คาความแปรปรวนของทุกกลุมไมแตกตางกัน ก็จะใชสถิติการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) และภายหลังการวิเคราะหพบความ
แตกตางระหวางกลุมตัวอยางจะทําการทดสอบรายคูโดยวิธี LSD (Least Significant Difference) แตถาผลการทดสอบคา
ความแปรปรวนแตกตางกันอยางนอย 1 คู ก็จะใชสถิติ Brown-Forsythe และภายหลังการวิเคราะหพบความแตกตางระหวาง
กลุมตัวอยางจะทําการทดสอบรายคูโดยวิธี Dunnett T3

ผลการวิจัย
ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการ
แปลผล โดยแบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหร ะดับ การใหบริก ารเฉพาะดานของประชาชนที่ มารับ บริการของเทศบาลตํ าบลโนนปอแดง
อําเภอผาขาว จังหวัดเลย
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ตารางที่ 1.1 ดานความเปนรูปธรรม
ดานความเปนรูปธรรม

ระดับความพึงพอใจ

x

S.D.

แปลผล

1. เครื่องมือ อุปกรณในการใหบริการมีความทันสมัย

4.30

0.717

มกที่สุด

2. เทศบาลมีความสะอาด ไมมีขยะ

4.19

0.727

มาก

3. การจัดสถานที่นั่งโตะเกาอี้เพียงพอสําหรับผูรับบริการ

4.25

0.806

มากที่สุด

4. บริเวณโดยรอบมีสนามหญาที่สะอาดเปนระเบียบ

4.09

0.806

มาก

5. การใหบริการมีความสะดวกและรวดเร็ว

4.28

0.771

มากที่สุด

ภาพรวม

4.22

0.574

มากที่สุด

ผลการวิเคราะหประชาชนที่มารับริการของเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ดานความเปนรูปธรรม
พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด x( = 4.22, S.D. = 0.574) หากพิจารณาเปนรายขอมีระดับความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากที่ สุ ด และระดั บ มาก ลําดั บ แรก เครื่องมือ อุปกรณในการใหบริการมีความทันสมัย ( = 4.30, S.D. = 0.717)
รองลงมา การใหบริการมีความสะดวกและรวดเร็ว x( =4.28, S.D. =0.771) รองลงมาการจัดสถานที่นั่งโตะเกาอี้ เพียงพอ
สําหรับผูรับบริการ (x =4.25, S.D. =0.806) และเทศบาลมีความสะอาดไมมีขยะ (x =4.19, S.D. =0.727) ตามลําดับ
สวนลําดับสุดทาย บริเวณโดยรอบมีสนามหญาที่สะอาดเปนระเบียบ ( x = 0.49, S.D. = 0.806)
ตารางที่ 1.2 ดานความเชื่อถือไววางใจ
ระดับความพึงพอใจ

ดานความเชื่อถือไววางใจ

x

S.D.

แปลผล

1. เจาหนาที่ใหคําแนะนําแกทานดวยทาทีที่เปนกันเองเขาใจงาย

4.43

0.646

มากที่สุด

2. ทานไดรับความพึงพอใจที่มาใชบริการดานงานจดทะเบียนพาณิชย

4.42

0.645

มากที่สุด

3. ทานไดรับความพึงพอใจที่มาใชบริการดานงานจัดเก็บภาษี

4.66

3.647

มากที่สุด

4. ทานไดรับความพึงพอใจที่มาใชบริการดานงานสวัสดิการผูสูงอายุ

4.51

0.701

มากที่สุด

ภาพรวม

4.50

1.000

มากที่สุด

ผลการวิเคราะห ประชาชนที่มารับริการของเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ดานความเชื่อถื อ
ไววางใจ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.50, S.D. = 1.000) หากพิจารณาเปนรายขอมีระดับความพึงพอใจ
อยูในระดับมากที่ สุ ด ทุ ก ข อ ลํา ดั บ แรก ทานไดรับความพึงพอใจที่มาใชบริการดานงานจัดเก็บภาษีx ( = 4.66, S.D. =
3.647 ) รองลงมาทานไดรับความพึงพอใจที่มาใชบริการดานงานสวัสดิการผูสูงอายุ ( x =4.51, S.D.=0.701) และเจาหนาที่
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ใหคําแนะนําแกทานดวยทาทีที่เปนกันเองเขาใจงาย ( x =4.43, S.D. =0.646) ตามลําดับ สวนลําดับสุดทาย ทานไดรับความ
พึงพอใจที่มาใชบริการดานงานจดทะเบียนพาณิชย ( x = 4.42, S.D. = 0.654)
ตารางที่ 1.3 ดานความตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ
ระดับความพึงพอใจ

ดานความตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ

x

S.D.

แปลผล

1. เจ า หน า ที่ มี ก ารชี้ แ จงหรื อ อธิ บ ายรายละเอี ย ดแก ท า นก อ น
ใหบริการ

4.12

0.799

มาก

2. เจ า หน า ที่ ใ ห บ ริ ก ารตามเวลาที่ ส อดคล อ งและเหมาะสมมี
ระยะเวลารอคอยไมนานเปนไปตามคําแนะนําของเจาหนาที่

4.40

0.694

มากที่สุด

3. เจาหนาที่ใหคําแนะนําในการปฏิบัติตัวแกทานดวยภาษาที่เขาใจ
งาย

4.28

0.666

มากที่สุด

4. เจาหนาที่แสดงความเต็มใจและใหบริการไดทันทีที่ทานตองการ

4.24

0.738

มากที่สุด

ภาพรวม

4.26

0.568

มากที่สุด

ผลการวิเคราะหประชาชนที่มารับริการของเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ดานความตอบสนอง
ตอความตองการของผูรับบริการ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด x( = 4.26, S.D. = 0.568) หากพิจารณาเปนราย
ขอมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่ สุ ด และมาก ลําดั บ แรก เจาหนาที่ใหบริการตามเวลาที่สอดคลองและเหมาะสมมี
ระยะเวลารอคอยไมนานเปนไปตามคําแนะนําของเจาหนาที่ ( x = 4.40, S.D. = 0.694 ) รองลงมา เจาหนาที่ใหคําแนะนําใน
การปฏิบัติตัวแกทานดวยภาษาที่เขาใจงาย ( x =4.28, S.D.=0.666) และเจาหนาที่แสดงความเต็มใจและใหบริการไดทันทีที่
ทานตองการ ( x =4.24, S.D. =0.738) ตามลําดับ สวนลําดับสุดทาย เจาหนาที่มีการชี้แจงหรืออธิบายรายละเอียดแกทาน
กอนใหบริการ ( x = 4.12, S.D. = 0.799)
ตารางที่ 1.4 ดานการใหบริการที่มีการประกันคุณภาพ
ระดับความพึงพอใจ
ดานการใหบริการที่มีการประกันคุณภาพ

x

S.D.

แปลผล

1. เจาหนาที่ยิ้มแยมแจมใสสุภาพออนโยนและเปนกันเอง

4.19

0.781

มาก

2. เจาหนาที่บริการดวยความสุภาพนุมนวลมีกิริยามารยาทที่ดี

4.18

0.657

มาก

3. มีการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได

4.19

0.667

มาก

4.19

0.604

มาก

ภาพรวม
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ผลการวิเคราะหประชาชนที่มารับริการของเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ดานการใหบริการที่มี
การประกันคุณภาพ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทุกขอ (x = 4.19, S.D. = 0.604) หากพิจารณาเปนรายขอมีระดับ
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ลําดั บ แรก เจาหนาที่ยิ้มแยมแจมใสสุภาพออนโยนและเปนกันเอง (x = 4.19, S.D. = 0.781
) และมีการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได ( x =4.19, S.D. =0.667) ตามลําดับ สวนลําดับสุดทาย เจาหนาที่บริการ
ดวยความสุภาพนุมนวลมีกิริยามารยาทที่ดี ( x = 4.18, S.D. = 0.657)
ตารางที่ 1.5 ดานการใหบริการที่เขาใจและเห็นอกเห็นใจ
ระดับความพึงพอใจ

ดานการใหบริการที่เขาใจและเห็นอกเห็นใจ

x

S.D.

แปลผล

1. เจาหนาที่เขามาวักถาม และใหการดูแลตรงกับความตองการของทาน

4.18

0.999

มาก

2. เจาหนาที่ใหการดูแลไดตรงกับความตองการของทานโดยไมตองรองขอ

3.79

0.696

มาก

3. ท านมี ค วามรู สึ ก ไว วางใจและเชื่ อ มั่ นว าเจาหนาที่ เ ข าใจป ญ หาและความ
ตองการของทานเปนอยางดี

3.95

0.728

มาก

4. เจาหนาที่ใหการดูและเอาใจใสทานอยางสม่ําเสมอ

4.09

0.799

มาก

5. เจาหนาที่รับฟงปญหาและขอสักถามของทาน

4.00

0.802

มาก

6. เจาหนาที่ใชวาจาสุภาพ พูดจาดวยทาทีเปนมิตร

4.10

0.860

มาก

ภาพรวม

4.05

1.944

มาก

ผลการวิเคราะหประชาชนที่มารับริการของเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ดานการใหบริการที่
เขาใจและเห็นอกเห็นใจ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมากx( = 4.05, S.D. = 1.944) หากพิจารณาเปนรายขอมีระดับ
ความพึงพอใจอยูในระดับ มากทุ ก ข อ ลํา ดั บ แรก เจาหนาที่ เขามาวักถาม และใหการดูแ ลตรงกับความต องการของทาน
( x = 4.18, S.D. = 0.999) รองลงมา เจาหนาที่ใชวาจาสุภาพ พูดจาดวยทาทีเปนมิตร ( x =4.10, S.D. =1.994) รองลงมา
เจาหนาที่ใหการดูและเอาใจใสทานอยางสม่ําเสมอ ( x =4.09, S.D. =0.799) รองลงมา เจาหนาที่รับฟงปญหาและขอสักถาม
ของทาน ( x =4.00, S.D. =0.802) และทานมีความรูสึกไววางใจและเชื่อมั่นวาเจาหนาที่เขาใจปญหาและความตองการของ
ทานเปนอยางดี ( x =3.95, S.D. =0.728) ตามลําดับ สวนลําดับสุดทาย เจาหนาที่ใหการดูแลไดตรงกับความตองการของ
ทานโดยไมตองรองขอ ( x = 3.79, S.D. = 0.696)
ตารางที่ 1.6 การบริการเฉพาะดานแตละดานและโดยภาพรวม
การบริการเฉพาะดาน

ระดับความพึงพอใจ

x

S.D.

แปลผล

1. ดานความเปนรูปธรรม

4.22

0.574

มากที่สุด

2. ดานความเชื่อถือไววางใจ

4.50

1.007

มากที่สุด
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ระดับความพึงพอใจ

การบริการเฉพาะดาน

x

S.D.

แปลผล

3. ดานการตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ

4.26

0.568

มากที่สุด

4. ดานการใหบริการที่มีการประกันคุณภาพ

4.19

0.604

มาก

5. ดานการใหบริการที่เขาใจและเห็นอกเห็นใจ

4.35

1.944

มากที่สุด

ภาพรวม

4.30

0.576

มากที่สุด

ผลการวิเคราะหประชาชนที่มารับริการของเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลยโดยภาพรวม พบวา
โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุดและมาก x( = 4.30, S.D. = 0.576) หากพิจารณาเปนรายดาน ลํา ดั บ แรก ดานความ
เชื่อถือไววางใจ (x = 4.50, S.D. = 1.007) อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา ดานการใหบริการที่เขาใจและเห็นอกเห็นใจ
( x =4.35 , S.D. =1.944) อยู ในระดั บ มากที่สุ ด ด านการตอบสนองตอความต องการของผูรั บบริการ (x =4.26,
S.D.=0.568) และดานความเปนรูปธรรม ( x= 4.22, S.D. =0.574) ตามลําดั บ ส ว นลํา ดั บ สุ ด ท า ย ดานการใหบริการที่มีการ
ประกันคุณภาพ ( x = 4.19, S.D. = 0.604 )
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบการใหบริการเฉพาะดานของประชาชนที่มารับ บริการของเทศบาลตําบลโนนปอ
แดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย
ตารางที่ 2.1 จําแนกตามระดับการศึกษา
การบริการเฉพาะดาน
1. ดานความเปนรูปธรรม

2. ดานความเชื่อถือไววางใจ

ระดับการศึกษา

x

S.D.

F

p-value

ประถมศึกษา

4.72

305

4.493

0.06

มัธยมศึกษา

4.46

.613

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

4.61

.389

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

4.54

.305

ปริญญาตรี

3.94

.521

ประถมศึกษา

5.09

2.650

2.657

.057

มัธยมศึกษา

4.63

.299

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

4.5

.350

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

4.45

.323

ปริญญาตรี

4.37

.516

4.64

43

4.092

.09

3. ดานการตอบสนองตอความ
ประถมศึกษา
ตองการของผูรับบริการ
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การบริการเฉพาะดาน

ระดับการศึกษา

x

S.D.

มัธยมศึกษา

3.92

.449

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

4.24

.699

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

4.68

.580

ปริญญาตรี

4.16

.509

4.39

.384

มัธยมศึกษา

4.12

.995

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

4.10

.560

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

4.44

.457

ปริญญาตรี

4.17

.617

4.36

.435

มัธยมศึกษา

4.10

.525

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

3.95

.701

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

4.27

.631

ปริญญาตรี

4.49

2.504

ประถมศึกษา

4.64

.592

มัธยมศึกษา

4.25

.485

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

4.29

.361

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

4.43

.293

ปริญญาตรี

4.22

.638

4. ด านการให บ ริ การที่ มี ก าร
ประถมศึกษา
ประกันคุณภาพ

5. ด า นการให บ ริ ก ารที่ เ ข าใจ
ประถมศึกษา
และเห็นอกเห็นใจ

ภาพรวม

F

p-value

.846

.4.89

.535

.710

2.857

.059

พบวา ประชาชนที่มารับบริการของเทศบาล ตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มี
ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมไมแตกตางกันและเปนรายดานพบวาทุกดาน ไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 2.2 จําแนกตามอาชีพ
การบริการเฉพาะดาน

อาชีพ

x

S.D.

F

p-value

ขาราชการ

3.94

.516

.636

0.190

รัฐวิสาหกิจ

4.20

.354

ธุรกิจสวนตัว

4.43

.374

พนักงานบริษัท

4.36

.651

คาขาย

3.97

.575

แมบาน

4.51

.468

รับจาง

4.57

.484

นักศึกษา

3.53

.574

ขาราชการ

4.37

.523

.886

.506

รัฐวิสาหกิจ

4.40

.459

ธุรกิจสวนตัว

4.58

.252

พนักงานบริษัท

4.58

.252

คาขาย

3.97

2.101

แมบาน

4.57

.559

รับจาง

3.53

.255

นักศึกษา

4.22

.102

3. ด านการตอบสนองต อความ
ขาราชการ
ตองการของผูรับบริการ

3.98

.508

.882

.302

รัฐวิสาหกิจ

4.03

.388

ธุรกิจสวนตัว

4.32

.463

พนักงานบริษัท

4.39

.704

คาขาย

4.30

.586

แมบาน

4.14

.547

รับจาง

4.16

.204

นักศึกษา

4.26

.568

1. ดานความเปนรูปธรรม

2. ดานความเชื่อถือไววางใจ
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การบริการเฉพาะดาน

x

S.D.

F

p-value

4. ด า นการให บ ริ ก ารที่ มี ก าร
ขาราชการ
ประกันคุณภาพ

4.10

.560

.858

.103

รัฐวิสาหกิจ

3.90

.691

ธุรกิจสวนตัว

4.48

.500

พนักงานบริษัท

4.29

.519

คาขาย

4.30

.576

แมบาน

4.11

.593

รับจาง

3.22

.344

นักศึกษา

4.19

.604

5. ดานการใหบริการที่เขาใจและ
ขาราชการ
เห็นอกเห็นใจ

3.65

.655

.472

.218

รัฐวิสาหกิจ

3.66

.604

ธุรกิจสวนตัว

4.20

.627

พนักงานบริษัท

4.04

.715

คาขาย

5.88

3.813

แมบาน

4.17

.510

รับจาง

4.00

.000

นักศึกษา

4.35

1.944

ขาราชการ

4.01

.414

.373

.078

รัฐวิสาหกิจ

4.04

.376

ธุรกิจสวนตัว

4.40

.373

พนักงานบริษัท

4.37

.635

คาขาย

4.58

.801

แมบาน

4.34

.353

รับจาง

3.79

.164

นักศึกษา

4.30

.576

ภาพรวม

อาชีพ
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พบวา ประชาชนที่มารับบริการของเทศบาล ตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ที่มีอาชีพตางกัน มีระดับความ
พึงพอใจโดยภาพรวมไมแตกตางกันและเปนรายดานพบวาทุกดานไมแตกตางกัน
ตารางที่ 2.3 จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน
การบริการเฉพาะดาน

x

S.D.

F

p-value

ต่ํากวา 10,000

4.29

.574

2.409

.058

10,001-20,000

4.20

.444

20,001-30,000

4.17

.644

30,001-40,000

5.00

.000

40,001-50,000

4.80

.000

50,001 บาทขึ้นไป

4.20

.758

ต่ํากวา 10,000

4.47

.307

322

.889

10,001-20,000

4.55

.373

20,001-30,000

4.51

1.425

30,001-40,000

4.16

288

40,001-50,000

4.60

136

50,001 บาทขึ้นไป

4.08

.516

3. ดานการตอบสนองตอความต องการ
ต่ํากวา 10,000
ของผูรับบริการ

4.44

317

1.892

.097

10,001-20,000

4.13

.417

20,001-30,000

4.29

.694

30,001-40,000

4.58

.144

40,001-50,000

4.60

.335

50,001 บาทขึ้นไป

4.08

.645

4. ด า นการให บ ริ ก ารที่ มี ก ารประกั น
ต่ํากวา 10,000
คุณภาพ

4.37

.757

.671

.646

10,001-20,000

4.21

.732

20,001-30,000

4.13

466

30,001-40,000

4.00

.577

1. ดานความเปนรูปธรรม

2. ดานความเชื่อถือไววางใจ

รายไดเฉลี่ยตอเดือน
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การบริการเฉพาะดาน

รายไดเฉลี่ยตอเดือน

x

S.D.

40,001-50,000

4.20

.289

50,001 บาทขึ้นไป

4.22

.403

5. ดานการใหบริการที่เขาใจและเห็นอก
ต่ํากวา 10,000
เห็นใจ

4.37

.353

10,001-20,000

3.96

.532

20,001-30,000

4.67

2.762

30,001-40,000

4.55

.096

40,001-50,000

4.36

.670

50,001 บาทขึ้นไป

3.75

.828

ต่ํากวา 10,000

4.39

.395

10,001-20,000

4.21

.340

20,001-30,000

4.35

.754

30,001-40,000

4.46

.221

40,001-50,000

4.51

.273

50,001 บาทขึ้นไป

4.06

.533

ภาพรวม

F

p-value

1.194

314

.984

.429

พบวา ประชาชนที่มารับบริการของเทศบาล ตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน
มีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมไมแตกตางกันและเปนรายดานพบวาทุกดานไมแตกตางกัน
สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิเคราะหระดับการใหบริการเฉพาะดานของประชาชนที่มารับริการของเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผา
ขาว จังหวัดเลย ในองคประกอบ 5 ดาน ดานความเปนรูปธรรมประชาชนที่มารับริการของเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอ
ผาขาว จังหวัดเลย ดานความเปนรูปธรรม พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด หากพิจารณาเปนรายขอมีระดับความพึง
พอใจอยู ในระดั บมากที่ สุด และระดับมาก ลําดับ แรก เครื่ องมือ อุป กรณในการใหบ ริการมี ความทั นสมัย รองลงมา การ
ใหบริการมีความสะดวกและรวดเร็ว รองลงมาการจัดสถานที่นั่งโตะเกาอี้ เพียงพอสําหรับผูรับบริการและเทศบาลมีความ
สะอาดไมมีขยะ ตามลําดับ สวนลําดับสุดทาย บริเวณโดยรอบมีสนามหญาที่สะอาดเปนระเบียบ ดานความเชื่อถือไววางใจ
ประชาชนที่ มารั บริ การของเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จัง หวัด เลย ด านความเชื่ อถื อไววางใจ พบวา โดย
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด หากพิจารณาเปนรายขอมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ ลําดับแรก ทานไดรับ
ความพึงพอใจที่มาใชบริการดานงานจัดเก็บภาษี รองลงมาทานไดรับความพึงพอใจที่มาใชบริการดานงานสวัสดิการผูสูงอายุ
และเจาหนาที่ใหคําแนะนําแกทานดวยทาทีที่เปนกันเองเขาใจงาย ตามลําดับ สวนลําดับสุดทาย ทานไดรับความพึงพอใจที่มา
ใชบ ริการด านงานจดทะเบีย นพาณิช ย ดานความตอบสนองต อความตองการของผู รับ บริการ ประชาชนที่ม ารั บริการของ
เทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ดานความตอบสนองต อความต องการของผู รับ บริ การ พบวา โดย
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ภาพรวมอยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด หากพิ จารณาเป นรายข อมี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจอยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด และมาก ลํ าดั บ แรก
เจาหนาที่ใหบริการตามเวลาที่สอดคลองและเหมาะสมมีระยะเวลารอคอยไมนานเปนไปตามคําแนะนําของเจาหนาที่ รองลงมา
เจาหนาที่ใหคําแนะนําในการปฏิบัติตัวแกทานดวยภาษาที่เขาใจงาย และเจาหนาที่แสดงความเต็มใจและใหบริการไดทันทีที่
ทานต องการ ตามลําดั บ สวนลําดั บสุดท าย เจาหนาที่มีการชี้แ จงหรื ออธิบ ายรายละเอียดแกทานกอนใหบริการ ด านการ
ใหบริการที่มีการประกันคุณภาพ ประชาชนที่มารับริการของเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ดานการ
ใหบริการที่มีการประกันคุณภาพ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทุกขอ หากพิจารณาเปนรายขอมีระดับความพึงพอใจอยู
ในระดับ มาก ลํ าดับแรก เจาหนาที่ยิ้ม แยมแจมใสสุภ าพออนโยนและเปนกันเอง และมีการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
เชื่อถือได ตามลําดับ สวนลําดับสุดทาย เจาหนาที่บริการดวยความสุภาพนุมนวลมีกิริยามารยาทที่ดี ดานการใหบริการที่เขาใจ
และเห็นอกเห็นใจ ประชาชนที่มารับริการของเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ดานการใหบริการที่เขาใจ
และเห็นอกเห็นใจ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก หากพิจารณาเปนรายขอมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ
ลําดับแรก เจาหนาที่เขามาวักถาม และใหการดูแลตรงกับความตองการของทาน รองลงมา เจาหนาที่ใชวาจาสุภาพ พูดจา
ดวยทาทีเปนมิตร รองลงมา เจาหนาที่ใหการดูและเอาใจใสทานอยางสม่ําเสมอ รองลงมา เจาหนาที่รับฟงปญหาและขอสัก
ถามของทาน และท านมีค วามรูสึ กไววางใจและเชื่ อมั่ นวาเจาหนาที่ เข าใจปญ หาและความต องการของท านเป นอยางดี
ตามลําดับ สวนลําดับสุดทาย เจาหนาที่ใหการดูแลไดตรงกับความตองการของทานโดยไมตองรองขอ การบริการเฉพาะดาน
แตล ะดานและโดยภาพรวมประชาชนที่ม ารั บริการของเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลยโดยภาพรวม
พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุดและมาก หากพิจารณาเปนรายดาน ลําดับแรก ดานความเชื่อถือไววางใจ อยูใน
ระดับมากที่สุด รองลงมา ดานการใหบริการที่เขาใจและเห็นอกเห็นใจ อยูในระดับ มากที่สุด ดานการตอบสนองตอความ
ตองการของผูรับบริการ และดานความเปนรูปธรรม ตามลําดับ สวนลําดับสุดทาย ดานการใหบริการที่มีการประกันคุณภาพ
และพบวาการเปรี ยบเที ยบการใหบ ริการเฉพาะดานของประชาชนที่ม ารับบริการของเทศบาลตําบลโนนปอแดง
อําเภอผาขาว จังหวัดเลย จําแนกตามขอมูลทั่วไป ดานเพศ ประชาชนที่มารับบริการของเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผา
ขาว จังหวัดเลย ที่มี เพศต างกัน มีระดับความพึ งพอใจโดยภาพรวมและรายดาน ได แก ด านความเป นรูป ธรรม ดานความ
เชื่อถือไววางใจ ดานการตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ ดานการใหบริการที่มีการประกันคุณภาพและดานการ
ใหบริการที่เขาใจและเห็นอกเห็นใจ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดานอายุ ประชาชนที่ม ารับบริการ
ของเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ที่มีเพศตางกัน มีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมและรายดาน ไดแก
ดานความเปนรูปธรรม ดานความเชื่อถือไววางใจ ดานการตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ ดานการใหบริการที่มี
การประกันคุณภาพและดานการใหบริการที่เขาใจและเห็นอกเห็นใจ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดานสถานะภาพ ประชาชนที่มารับบริการของเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ที่มีสถานะภาพตางกัน มี
ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมไมแตกตางกันและเปนรายดานพบวาทุกดานไมแตกตางกัน ดานระดับการศึกษา ประชาชน
ที่มารับบริการของเทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีระดับความพึงพอใจโดย
ภาพรวมไมแตกตางกันและเปนรายดานพบวาทุกดาน ไมแตกตางกัน ดานจําแนกตามอาชีพ ประชาชนที่มารับบริการของ
เทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ที่มีอาชีพตางกัน มีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมไมแตกตางกันและ
เปนรายดานพบวาทุกดานไมแตกตางกัน ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน ประชาชนที่มารับบริการของเทศบาลตําบลโนนปอแดง
อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมไมแตกตางกันและเปนรายดาน
พบวาทุกดานไมแตกตางกัน
ดัง นั้นผลของของงานวิจัย การใหบ ริ การเฉพาะดานของเทศบาลตํ าบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จัง หวัด เลย
ตามทฤษฎี Parasuraman, (1985) แสดงใหเห็นวา ขาราชการและพนักงานของเทศบาลโนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย
ซึ่งเปนหนวยงานของภาครัฐไดทํางานตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นและปฏิบัติงานตามนโยบายของภาครัฐ
ไดเปนอยางดีสอดคลองกับงานวิจัย ของ พนิตตา นรสิงห. (2550). ไดศึกษาเรื่อง ความพึง พอใจของประชาชนที่มี ตอการ
ใหบ ริการขององคการบริ หารสวนตํ าบลสนามจันทร พบวา ในบริการให เกิด การความพึ งพอใจของประชาชนมั กจะไดรั บ
อิทธิพลจากคุณภาพของการปฏิสัมพันธระหวางพนักงานใหบริการและประชาชนผูเขามารับการบริการ เชน พนักงานสุภาพ
และใหเกียรติประชาชนผูเขามารับการบริการ พนักงานแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่อบอุน พนักงานใหความเปนมิตร พนักงานให
ความเอาใจใสและยอมให เวลาเพื่อทําความรูจักประชาชนผูเขามารับ การบริ การซึ่งหมายถึง ท าทางและทาทีของพนักงาน
บริการที่แสดงตอประชาชนผูเขามารับการบริการซึ่งเปนปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจของประชาชนผูเขามารับการบริการ
และพฤติกรรมการเปนประชาชนผูเขามารับการบริการที่เขามาใชบริการเปนประจํา :
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ขอเสนอแนะ
ขาราชการและพนักงานของเทศบาลโนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ควรมีการปฏิบัติงานอยางเครงครัด ชัดเจน
และไมมีการเลือกปฏิบัติ ใหความเชื่อถือไวใจควรแกไขการใชบริการดานงานจดทะเบียนพาณิชยใหดีขึ้น ตอบสนองตอความ
ตองการของผูรั บ บริ การเจาหนาที่ ค วรมี การให ค วามรูการจราจรที่ ถูกต องและชั ดเจน บริ การดวยความสุ ภ าพนุมนวลมี
กิริยามารยาทที่ดี มีความเขาใจและเห็นอกเห็นใจควรมีการดูแลไดตรงกับความตองการของประชาชนผูเขารับบริการ นายก
เทศบาลและคณะผูบริหาร ขาราชการและประชาชน ควรมีการจัดอบรมแนวทางการปฏิบัติงานและใหภาคประชาชนเขามามี
สวนรวมแสดงถึงความตองการในดานการบริการเฉพาะดาน และชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความตองการให
ถูกจุดเพื่อใหเกิดการบริการเฉพาะดานที่ ถูกตอง รวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบได จะทําเกิดการปฏิบัติงานของขาราชการและ
พนักงานเกิดความเขาใจและเปนกันเอง ใหการบริการที่เกิดความพึงพอใจสูงสุดแกประชาชน
เอกสารอางอิง
ขอมูลพื้นฐานทางดานประชากร ของเทศบาลโนนปอแดง จ.เลย พ.ศ.2559
พนิตตา นรสิง ห. (2550). ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ตอการให บ ริการขององค การบริห ารส วนตํ าบลสนามจันทร .
วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
Parasuraman A, Zeithaml Valarie A and Berry Leonard L. (1985). “A Conceptual model of service quality
and its implication for future research” Journal of Marketing V49 N4.
Taro Yamane. (1973). Statistic : an introductory analysis. New York Harper and Row.
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การจัดการใหบริการขายยาตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาด
ใหกับลูกคาของรานพูลทรัพยฟารมา ในอําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
วัชราภรณ สมเมือง1 และสุดาภรณ อรุณดี2
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บทคัดยอ
การวิจัยศึกษาระดับการจัดการใหบริการขายยาตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดตามแนวคิดสวนประสมทาง
การตลาดใหกับลูกคาของรานพูลทรัพยฟารมาในอําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม และ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการจัดการ
ใหบริการขายยาตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดใหกับลูกคาของรานพูลทรัพยฟาร
มาในอําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริโภคที่ซื้อยาจากราน
ขายยาตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดในจังหวัดนครพนม จํานวน 400 คน ใชการสุมแบบอยางงาย เครื่องมือที่ใช คือ
แบบสอบถาม สถิติที่นํามาใชวิเคราะหขอมูลไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด คาต่ําสุด การ
ทดสอบที และการวิเคราะหความแปรปรวน โดยกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบวา 1. ความคิดเห็น
ของลูกคาที่มีตอการจัดการในการใหบริการขายยาตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาด
ของรานพูลทรัพยฟารมาโดยภาพรวมและรายดาน 4 ดานอยูในระดับมากที่สุด ลําดับแรกดานการสงเสริมการตลาด รองลงมา
ดานผลิ ต ภัณฑ ดานสถานที่แ ละด านราคาตามลํ าดับ 2. การเปรี ย บเที ย บความคิ ดเห็ นของลูกค าที่ มี ตอการจัด การในการ
ใหบริการขายยาตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดของรานพูลทรัพยฟารมา จําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล มีความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอการจัดการในการใหบริการขายยาตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาด
ของ รานพูลทรัพยฟารมา โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : การจัดการ, การบริการ, ลูกคา

85

Customer Sales Medication Service Management in Phoonsap Pharmacy at
Renu Nakhon District, Nakhon Phanom Province
Watcharaporn Sommueang1 and Sudabhorn Arundee2

1

Graduate Students Master of Public Administration.Suan Sunandha Rajabhat University
2
College of Innovation and Management Suan Sunandha Rajabhat University
1
Tel: 088-8244488 e-mail : Namfah-w55@hotmail.com
2
Tel: 09-5656-2454 e-mail : sudaporn.ar@ssru.ac.th

Abstract
The study on pharmacy service management level in accordance with the marketing mix concept
based on the marketing mix concept for customers of Phoonsap Pharmacy in Renu Nakhon District and to
compare the pharmacy management services based on the marketing mix concept base on marketing mix
concept of the Phoonsap Pharmacy service at Rattanakosin. Nakhon Phanom province classified by
personal factors. The samples used in the study were the customers who purchased drugs from the
pharmacies based on marketing mix concept in Nakhon Phanom province. The tools used were the
statistical questionnaires used for data analysis, including percentage, mean, standard deviation,
maximum, minimum, t-test, and variance analysis. The statistical significance was determined at .05 levels.
1.) The opinions of the customers on the management of the pharmacy marketing service based on the
marketing mix concept of the Phoonsap Pharmacy Shop in overall four aspects is at the highest level,
which are marketing promotions, products, location and price, respectively. 2.) The comparison of
Customer Opinions on the Management of Drug Delivery Services is based on the Market Mix Concept
Based on the Marketing Mix Concept of Phupha Phoonsap that Classified by personal factors. The
customer opinions on the management of drug delivery services based on the marketing mix concept of
Phoonsap Pharmacy Shop is not the same.
Keywords: management, services, customers
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บทนํา
กระบวนทัศนการจัดการภาครัฐแนวใหม (The New Public Management, NPM)กระบวนทัศนรัฐประศาสน
ศาสตร ดั้งเดิม กับการจัดการภาครัฐ แนวใหมก็คือ ทฤษฎีท างเลือกสาธารณะ (Public Choice Theory) ซึ่งมองคนในแง
เศรษฐกิจ (Economic man) กระบวนทัศนนี้มีแนวคิดหลักคือการนําแนวทางของภาคเอกชนและธุรกิจมาใชกับภาครัฐ หรือที่
รูจักกันดี คือ การบริหารภาครัฐเหมือนบริหารธุรกิจโดยผูเขียนไดอางถึงผลงานของนักวิชาการหลายทาน เชน ออสบอรนและ
เกเบลอ (Osborn&Gaebler)ออสบอร น และ พลาสติ ค (Osborn&Plastrik) เคทเทล (Kettle)เคทเทลและมิ ล วาร ด
(Kettle&Milward) ลินน (Lynn) โพลิททและโบเคท (Pollitt and Bouckaert) ลินดา คาบูเลียน (Linda Kaboolian) คริสโต
เฟอร ฮูด (Christopher Hood) ผูเขียนไดยกตัวอยาง ผลงานของเคทเทล ที่กลาววา การปฏิรูปภาครัฐ (ซึ่งเปนที่มาของ
กระบวนทั ศ นการจั ด การภาครั ฐ แนวใหม ) เกิด จากแรงผลั กดั น 6 ด าน คื อ 1.ผลิ ต ภาพ (Productivity) 2.การตลาด
(Maketication) 3.การเนนการใหบริการ (Service Orientation) 4.การกระจายอํานาจ (Decentralization) 5.นโยบาย
(Policy) 6.การตรวจสอบ (Accountability) (สุธินี อัตถากร, 2559)
การจัดการบริการใหถูกตองตามนโยบายของยา และรานขายยาตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดใหถูกตอง โดย
มีนโยบาย ยุทธศาสตรการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุสมผล ที่ไดเสนอโดยคณะอนุกรรมการสงเสริมการใชยา ในมติสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2550 เรื่องการเขาถึงยาถวนหนาของประชากรไทยจึงไดเกิดการมีรานขายยาตามแนวคิดสวน
ประสมทางการตลาด คือการบริการเวชภัณฑ ขึ้นอยางมากมากมายและถือไดวาวิชาชีพของการจําหนายยาเวชภัณฑตางๆ
เปนที่นิยมของกลุมคนที่มีความรูความสามารถที่มองเห็นวาอาชีพทางดานการบริการดานยาสามารถสรางรายได และการสราง
อาชีพไดเปนอยางดี แตถึงอยางไร ก็ตามการเปดรานบริการจัดจําหนายยา ที่ถูกตองไดกําหนดไวอยูภายใตเงื่อนไขของนโยบาย
แหงชาติดานยา พ.ศ. 2554 ซึ่งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ สงเสริมการใชยาอยางสมเหตุสมผล เพื่อใหไดมีการ
รวมรับฟงความคิดเห็นจากผูที่มีสวนไดเสียเกี่ยวกับเรื่องยากันอยางกวางขวางวาดวย เรื่อง การยุติการสงเสริมการขายยาตาม
แนวคิดสวนประสมทางการตลาดที่ขาดจริยธรรม เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสุขภาพของผูรับบริการทางยา และผู
เจ็บปวย
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดออกกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาตาม
แนวคิดสวนประสมทางการตลาดแผนปจจุบัน พ.ศ. 2556 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556
และมี ผลบัง คับ ใช ตั้ งแตวันที่ 25 มิถุ นายน พ.ศ. 2557 เปนตนไป เพื่ อส งเสริ มใหร านขายยาตามแนวคิ ดส วนประสมทาง
การตลาดมีการพัฒนาภายใตวิธีปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรม (Good Pharmacy Practice: GPP) และยกระดับใหพรอมตอการ
เปดประชาคมอาเซียน มีบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตอบสนองสิทธิของผูใชยามากขึ้น และทําใหผูใชยามีความปลอดภัยใน
การใชยามากขึ้น เพื่อเปนการเพิ่มการสรางความตระหนักรู และความเขาใจในกฎกระทรวงใหมฉบับดังกลาว ทางสมาคมเภสัช
กรรมชุมชน (ประเทศไทย) จึงไดจัดประชุมใหญสามัญประจําป พ.ศ. 2556 ในหัวขอ “ทิศทางของรานยาภายใตกฎกระทรวง
วาดวยการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดแผนปจจุบัน พ.ศ. 2556” ขึ้น
ทั้งนี้ไดปรับปรุงขอกําหนดมาตรฐานดานสถานที่ อุปกรณและเครื่องมือในการควบคุมเก็บรักษาคุณภาพยา อาทิ การ
จัดบริเวณใหคําปรึกษาดานยา การจัดพื้นที่ตามประเภทยาอยางชัดเจน แยกเก็บยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาสําหรับสัตว
เปนสัด สวนจากยาอื่น ๆ กําหนดให มีการแสดงปายชื่อพร อมรู ปถ ายเภสั ชกร ผู มีหนาที่ ปฏิบั ติการ กําหนดให ผูรับ อนุญาต
(เจาของราน) และผูมีหนาที่ปฏิบัติการ (เภสัชกรผูสงมอบยา) ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรม (GPP) กําหนดเงื่อนไขในการ
ตออายุใบอนุญาต และการตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมเพื่อประกอบการพิจารณาในการออกใบอนุญาต หรือตออายุ
ใบอนุญาตของผูรับอนุญาต กําหนดใหผูรับอนุญาตรานขายยาตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดที่เปดกอนกฎกระทรวงมี
ผลบังคับใช ตองปรับปรุงสถานที่ อุปกรณ และการปฏิบัติตาม GPP อยางเปนขั้นตอน ภายในระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ตองไมเกิน
8 ป นับจากกฎกระทรวงมีผลบังคับใช
รานขายยาตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดพูลทรัพยฟารมา ซึ่งเปนรานที่ตั้งเปนรานตั้งอยูในเขตชุมชนใหญ อยู
บานเลขที่ 155 ตําบลเรณูนคร อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จะเนนบริ การที่แ ตกตางจากรานยาทั่วไปไมไ ดมุงเนน
เฉพาะการขายเทานั้นแตเปนบริการดวยวิชาชีพทั้งในสวน ผลิตภัณฑ (Product service) และในสวนของการบริการ ขอมูล
และขอเสนอแนะ(Information service) สงผลใหเกิด การใชยาที่เหมาะสมในชุมชน ทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ ของระบบ
บริการโดยรวม เพื่อคุ ณภาพชีวิตและสุขภาพที่ ดี ของประชาชน” เพื่อบริการประชาชนใหไดรับการบริการการใชยาอยาง
สมเหตุสมผลและใหมีความพรอมที่จะใหบริการแกความตองการในการใชยาของประชาชนในอําเภอเรณูนครและประเทศ
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เพื่อนบานที่อยูใกลเคียง ซึ่งอยูไมไกลกันมากนักและไปมาหาสูกันอยูเสมอโดยขามแมน้ําโขงมาเพื่อจะซื้อหรือรับบริการดานยา
กับทางรานขายยาตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดพูลทรัพยฟารมา ระหวางระประเทศเพื่อนบาน อีกทั้งรานขายยาตาม
แนวคิดสวนประสมทางการตลาดในปจจุบันไมเพียงพอตอการใหบริการเนื่องจากขอจํากัดในเรื่องกฎหมายสาธารณสุข
ผูศึกษาวิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการใหบริการขายยาตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดตามแนวคิด
สวนประสมทางการตลาดให กับลู กคาของร านพู ลทรั พยฟ ารม าในอําเภอเรณูนคร จัง หวัด นครพนม เพื่ อเป นแนวทางการ
จัดการใหบริการดานยาตามนโยบายดานสาธารณสุข และมีคุ ณภาพชี วิตของคนไทยโดยอยูภ ายใตนโยบายแหงชาติดานยา
พ.ศ. 2554 -2559 อยางเครงครัดและเพื่อเปนการจัดการใหบริการดานขายยาตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดใหมีความ
ทันสมัยไดมาตรฐานและใหประชาชนในพื้นที่อําเภอเรณูนคร ไดรับการบริการดานการใชยาอยางสมเหตุสมผลตามนโยบาย
แหงชาติดานยา พ.ศ. 2554-2559 ตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการจัดการใหบริการขายยาตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดตามแนวคิดสวนประสมทาง
การตลาดใหกับลูกคาของรานพูลทรัพยฟารมาในอําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการจัดการใหบริการขายยาตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดตามแนวคิดสวนประสม
ทางการตลาดใหกับลูกคาของรานพูลทรัพยฟารมาในอําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษางานวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษา การจัดการการใหบริการขายยาตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดตาม
แนวคิดสวนประสมทางการตลาดใหกับลูกคาของรานพูลทรัพยฟารมาในอําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ในองคประกอบ 4
ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่ และดานการสงเสริมการตลาด ประชากรที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภค
ที่ซื้อยาจากรานขายยาตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดในอําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนมจํานวน 46,353 คน (ขอมูล
ของกรมการปกครอง สํานักงานทะเบียนกลาง, 2557) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก 1) ปจจัยสวน
บุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตัวแปรตาม (Dependent Variables )
ไดแก การจัดการบริหาร 4P ประกอบดวย 1.ผลิตภัณฑ (Product) 2.ราคา(Price) 3.สถานที่ (Place) 4. การสงเสริม
การตลาด (Promotion) การศึกษาครั้งนี้ดําเนินการวิจัยในชวงปการศึกษา 2559
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
ผูวิจัย จึงทํ าการศึกษา เรื่อง การจัดการการบริการขายยาตามแนวคิด สวนประสมทางการตลาดตามแนวคิ ดสวน
ประสมทางการตลาดใหกับลูกคาของรานพูลทรัพยฟารมาในอําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนมเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
การจัดการการบริการขายยาตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดใหกับลูกคาอยางตอเนื่องดังนั้น จากการทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวของแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ 4 P ของ Philip Kotler (2002) และการจัดการของ Peter F. Drucker (2002)
ผูศึกษาวิจัยจึงไดกําหนดตัวแปรในการศึกษา ดังนี้
ตัวแปรตน
ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- อาชีพ
- รายได
- ระดับการศึกษา

ตัวแปรตาม
การจัดการบริการ
ขายยาตามแนวคิดสวนประสมทาง
การตลาดใหกับลูกคา
1.สินคา (Product)
2.ราคา (Price)
3.สถานที่ (Place)
4.การสงเสริมการตลาด(Promotion)

ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริโภคที่ซื้อยาจากรานขายยาตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดในอําเภอ
เรณูนคร จังหวัดนครพนม จํานวน 46,353 คน แยกเปนตําบลได 8 ตําบล (ขอมูลของกรมการปกครอง สํานักงานทะเบียน
กลาง, 2557) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคที่ซื้อยาจากรานขายยาตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดใน
อําเภอเรณูนครจังหวัดนครพนม โดยการคํานวณประชากรจากสูตรของ Taro Yamane (1973) ใชระดับความเชื่อมั่น 95%
ผูวิจัยเลือกทําการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple random sampling) โดยการเลือกจับฉลากรานยาในอําเภอเรณูนคร ซึ่งได
รานพูลทรัพยฟารมา อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จํานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมื อที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาจากกรอบแนวคิดทฤษฎี
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามซึ่งลักษณะของคําถาม จะเปนแบบตรวจรายการ (Check
list) ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
ตอนที่ 2 เกี่ยวกับความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอการจัดการการบริการขายยาตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาด
ใหกับลูกคาของรานพูลทรัพยฟารมา ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่ และดานการจัดการการบริการ
(Check List)
ตอนที่ 3 เกี่ยวกับขอเสนอแนะผูตองการไดรับการใหบริการขายยาตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดใหกับลูกคา
ของรานพูลทรัพยฟารมา โดยเปนคําถามปลายปด (Open-ended Question) เพื่อใหตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมจากคําถามที่ผูวิจัยไดกําหนดไว
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
1. ศึ กษาทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และแนวความคิ ดที่ เกี่ย วข องจากเอกสารงานวิจัยและตํ าราที่ เ กี่ย วข องกับ
ประเด็นที่ตองศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดหัวขอคําถามในแบบสอบถาม
2. ทบทวนระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรและเทคนิคในการออกแบบสอบถาม
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3. สร า งแบบสอบถาม กํ า หนดเนื้ อ หาในข อ ความให ค รอบคลุ ม เรื่ อ งที่ ทํ า การศึ ก ษาโดยพิ จ ารณาให ผู ต อบ
แบบสอบถามสามารถตอบขอเท็จจริงตามวัตถุประสงคที่วางไว
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้น สํ าหรับ การศึ กษาวิจัยไปทํ าการทดสอบหาคาความเที่ยงตรง (validity) และ
ความเชื่อมั่น (reliability) ดังนี้
1. การหาคาความเที่ยง (Validity) นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ทําการตรวจสอบความเที่ยงตรง
∑

เชิงเนื้อหา (Content Validity) หลังจากนั้นนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยใชสูตร
IOC
=
2. การหาความเชื่ อมั่ น (Reliability) เมื่อผู วิจัยไดป รับ ปรุ งเครื่องมื อแลว จงนําแบบสอบถามที่ ปรั บปรุง แล วไป
ทดสอบความเชื่ อมั่น โดยการหาความเชื่ อมั่น (Reliability) กับ ลู กค าสมาชิกของร านขายยาตามแนวคิ ด สวนประสมทาง
การตลาดพูลทรัพยฟารมา อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน หลักจากนั้นนําแบบสอบถาม
มาวิเคราะหเพื่อหาความเชื่อมั่น คํานวณหาคาอัลฟา โดยวิธีกาของครอนบรัค (Cronbach alpha Coefficient 1970 : 202204) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.76 ซึ่งผานเกณฑสามารถนําไปเก็บรวบรวมตอไป
3. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคาความเชื่อมั่นแลวไปใชกับกลุมตัวอยางที่กําหนดไว เพื่อนําผลมาวิเคราะห
ตามวัตถุประสงคและสมมุติฐานของการวิจัยตอไป
การเก็บรวมรวมขอมูล
1. กําหนดรหัสหมายเลขแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบการเก็บแบบสอบถาม
2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดวยตนเองโดยใชแ บบสอบถามกับ กลุ มตั วอย าง จํานวน 400 ชุ ด โดยกําหนด
ระยะเวลาในการรวบรวมขอมูล จํานวน 1 เดือน
3. ตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนสมบูรณของแบบสอบถามกอนที่จะนํามาประมวณผลตอไปหากมีฉบับ
ไหนไมสมบูรณจะคัดออกและทําการเก็บเพิ่มใหครบตามจํานวน
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับและนํามาวิเคราะหทาง
สถิติโดยใชคอมพิวเตอรในการคํานวณคาสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. แสดงการกระจายของกลุมตัวอยางตามปจจัยสวนบุคคล รวมถึงขอมูลความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอการจัดการใน
การใหบริการขายยาตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดใหกับลูกคาของรานพูลทรั พยฟารมา และการซื้อยาของรานพู ล
ทรัพยฟารมา อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม วิเคราะหโดยใชเชิงพรรณาสถิติจํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2. การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน ใชทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 2.1) วิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอ
การจัด การในการให บริการขายยาตามแนวคิด สวนประสมทางการตลาดใหกับ ลูกคาของรานพูล ทรัพ ยฟ ารม า โดยใช การ
วิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม ดวย t – test (Independent t - test) เปนการทดสอบ
ประชากร 2 กลุม โดยที่สุมตัวอยางจากกลุมตัวอยางแตละกลุมที่เปนอิสระตอกัน โดยในขั้นแรกทําการทดสอบความแตกตาง
ระหวางความแปรปรวนของกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม ดวยสถิติการทดสอบของ Leveneหากผลการทดสอบ พบวาคาความ
แปรปรวนของทั้ง 2 กลุมไมแตกตางกัน ก็จะใชการทดสอบ t แบบ Equal Variances Assumed แตถาคาความแปรปรวน
ของทั้ง 2 กลุมแตกตางกัน ใชการทดสอบ t แบบ Equal Variances not Assumed 2.2) วิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของลูกคาที่มีตอการจัดการในการใหบริการขายยาตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดใหกับลูกคาของรานพูลทรัพยฟารมา
โดยใชการวิเ คราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย ของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมขึ้ นไป ดวยOne Way ANOVA หรื อ
Brown-Forsytheโดยในขั้นแรกทําการทดสอบความแตกตางระหวางความแปรปรวนของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมขึ้นไป
โดยใชสถิติ Leveneซึ่งหากผลการทดสอบ พบวา คาความแปรปรวนของทุกกลุมไมแตกตางกัน ก็จะใชสถิติการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) และภายหลังการวิเคราะหพบความแตกตาง
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ระหวางกลุม ตัวอยางจะทํ าการทดสอบรายคูโดยวิธี LSD (Least Significant Difference) แต ถาผลการทดสอบคาความ
แปรปรวนแตกตางกันอยางนอย 1 คู ก็จะใชสถิติ Brown-Forsythe และภายหลังการวิเคราะหพบความแตกตางระหวางกลุม
ตัวอยางจะทําการทดสอบรายคูโดยวิธี Dunnett T3
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอการจัดการในการใหบริการขายยาตามแนวคิดสวนประสม
ทางการตลาดของรานพูลทรัพยฟารมา
ตอนที่ 1.1 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอการจัดการในการใหบริการขายยาตามแนวคิดสวนประสม
ทางการตลาดของรานพูลทรัพยฟารมา รายดานและภาพรวม
ระดับความคิดเห็น
การจัดการในการใหบริการขายยาตามแนวคิดสวนประสมทาง
การตลาดใหกับลูกคาของรานพูลทรัพยฟารมา
SD.
แปลผล
x
1. ดานผลิตภัณฑ
4.59
.258
มากที่สุด
2. ดานราคา
4.58
.306
มากที่สุด
3. ดานสถานที่
4.58
.301
มากที่สุด
4. ดานการสงเสริมการตลาด
4.64
.201
มากที่สุด
ภาพรวม
4.61
.152
มากที่สุด
ผลการวิเ คราะห ค วามคิ ด เห็ นของลู กค าที่ มี ต อการจัด การในการให บ ริ การขายยาตามแนวคิ ด ส วนประสมทาง
การตลาดของร า นพู ล ทรั พ ย ฟ าร ม า จํ า แนกตามรายด า นและภาพรวม โดยภาพรวม อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
( x = 4.61, S.D. = .152) และหากพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน ลําดับแรก ดานการสงเสริมการตลาด
( x = 4.64, S.D. = .201) รองลงมา ดานผลิตภัณฑ ( x = 4.59, S.D. = .258) และดานสถานที่ ( x = 4.58, S.D. = .301)
ตามลําดับ สวนลําดับสุดทาย ดานราคา ( x = 4.58, S.D. = .306)
ตารางที่ 1.2 ผลการวิเ คราะหร ะดับความคิดเห็น ของลู กคาที่มี ตอการจัดการในการใหบริการขายยาตามแนวคิดสว น
ประสมทางการตลาดของรานพูลทรัพยฟารมา ดานผลิตภัณฑ
ระดับความคิดเห็น
ดานผลิตภัณฑ
SD.
แปลผล
x
.532
มากที่สุด
1. ชนิด ประเภทของยาในรานมีหลากหลาย
4.73
2. ลั ก ษณะบรรจุภั ณ ฑ ที่ ท านซื้ อจากในร า นขายยาตามแนวคิ ด ส วนประสมทาง
4.50
.501
มากที่สุด
การตลาด สะอาดและมีความเหมาะสม
3. ยาที่จําหนายภายในรานขายยาตามแนวคิ ดสวนประสมทางการตลาดมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
ภาพรวม

4.55

.513

มากที่สุด

4.59

.258

มากที่สุด

ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอการจัดการในการใหบริการขายยาตามแนวคิดสวนประสมทาง
การตลาดของรานพูลทรัพยฟารมา ดานผลิตภัณฑ พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.59, S.D. = .258) และ
หากพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากที่สุดทุกขอ ลําดับแรก ชนิด ประเภทของยาในรานมีหลากหลาย ( x = 4.73, S.D. =
.532) รองลงมา ยาที่จําหนายภายในรานขายยาตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดมีคุณภาพตามมาตรฐาน ( x = 4.55,
S.D. = .513) และลักษณะบรรจุภัณฑที่ทานซื้อจากในรานขายยาตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาด สะอาดและมีความ
เหมาะสม ( x = 4.50, S.D. = .501) ตามลําดับ
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ตารางที่ 1.3 ผลการวิ เคราะห ระดับความคิด เห็น ของลูกค าที่ มีตอ การจัดการในการใหบ ริการขายยาตามแนวคิด สว น
ประสมทางการตลาดของรานพูลทรัพยฟารมา ดานราคา
ระดับความคิดเห็น
ดานราคา
SD.
แปลผล
x
.530
มากที่สุด
1. ความเหมาะสมดานราคายาที่จําหนายของราน
4.57
2. มีการติดปายบอกราคายาภายในราน
4.48
.529
มากที่สุด
3. ราคายามีความเหมาะสมกับคุณภาพของยา
4.70
.485
มากที่สุด
ภาพรวม

4.58

.306

มากที่สุด

ผลการวิเ คราะห ค วามคิ ด เห็ นของลู กค าที่ มี ต อการจัด การในการให บ ริ การขายยาตามแนวคิ ด ส วนประสมทาง
การตลาดของรานพูลทรัพยฟารมา ดานราคา พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.58, S.D. = .306) และหาก
พิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากที่สุดทุกขอ ลําดับแรก ราคายามีความเหมาะสมกับคุณภาพของยา ( x = 4.70, S.D. =
.485) รองลงมา ความเหมาะสมดานราคายาที่จําหนายของราน ( x = 4.57, S.D. = .530) และมีการติดปายบอกราคายา
ภายในราน ( x = 4.48, S.D. = .529) ตามลําดับ
ตารางที่ 1.4 ผลการวิ เคราะห ระดับความคิด เห็น ของลูกค าที่ มีตอ การจัดการในการใหบ ริการขายยาตามแนวคิด สว น
ประสมทางการตลาดของรานพูลทรัพยฟารมา ดานสถานที่
ระดับความคิดเห็น
ดานสถานที่
SD.
แปลผล
x
4.53
.524
มากที่สุด
1. สถานที่ตั้งของรานขายยาตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดมีความสะดวกใน
การเดินทางมายังรานขายยาตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาด
2. สภาพแวดลอมภายนอกรานมีที่จอดรถเพียงพอ
4.60
.516
มากที่สุด
3. สภาพแวดลอมภายในร านขายยาตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดมีความ
4.50
.539
มากที่สุด
สะอาดตามหลักสุขอนามัย
4. เวลาเปด-ปดในการจําหนายยา
4.70
.489
มากที่สุด
ภาพรวม
4.58
.301
มากที่สุด
ผลการวิเ คราะห ค วามคิ ด เห็ นของลู กค าที่ มี ต อการจัด การในการให บ ริ การขายยาตามแนวคิ ด ส วนประสมทาง
การตลาดของรานพูลทรัพยฟารมา ดานสถานที่ พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.58, S.D. = .301) และหาก
พิจารณาเปนรายขออยูใ นระดับ มากที่สุ ดทุกขอ ลําดับแรก เวลาเปด-ป ดในการจําหนายยา ( x = 4.70, S.D. = .489)
รองลงมา สภาพแวดลอมภายนอกรานมีที่จอดรถเพียงพอ ( x = 4.60, S.D. = .516) และสถานที่ตั้งของรานขายยาตาม
แนวคิดสวนประสมทางการตลาดมีความสะดวกในการเดินทางมายังรานขายยาตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาด ( x =
4.53, S.D. = .524) ตามลําดับ สวนลําดับสุดทาย สภาพแวดลอมภายในรานขายยาตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดมี
ความสะอาดตามหลักสุขอนามัย ( x = 4.50, S.D. = .539)
ตารางที่ 1.5 ผลการวิเ คราะหร ะดับความคิดเห็น ของลู กคาที่มี ตอการจัดการในการใหบริการขายยาตามแนวคิดสว น
ประสมทางการตลาดของรานพูลทรัพยฟารมา ดานการจัดการการบริการ
ระดับความคิดเห็น
ดานการจัดการการบริการ
SD.
แปลผล
x
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1. มีแผนพับแนะนําการซื้อยาใหความรูแกผูซื้อยา
2. ปายของรานขายยาตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดสามารถมองเห็นไดชัดเจน
3. มีการแจกผลิตภัณฑเสริมสุขภาพใหทดลองใช
4. ความรู ความสามารถในการใหขอมูลยาของเภสัช กรหรือคนขายยาตามแนวคิดสวน
ประสมทางการตลาด
5. ความมี ม นุษ ยสั ม พั น ธ ข องเภสั ช กรหรื อ คนขายยาตามแนวคิ ด ส วนประสมทาง
การตลาด
6. ความกระตือรือรนและใสใจในการจําหนายยาของเภสัชกรหรือคนขายยาตามแนวคิด
สวนประสมทางการตลาด
ภาพรวม

4.23
4.71
4.57
4.74

.437
.461
.521
.466

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.75

.499

มากที่สุด

4.84

.365

มากที่สุด

4.64

.201

มากที่สุด

ผลการวิเ คราะห ค วามคิ ด เห็ นของลู กค าที่ มี ต อการจัด การในการให บ ริ การขายยาตามแนวคิ ด ส วนประสมทาง
การตลาดของร า นพู ล ทรั พ ย ฟ าร ม า ด า นการจั ด การการบริ ก าร พบว า โดยภาพรวม อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
( x = 4.64, S.D. = .201) และหากพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากที่สุดทุกขอ ลําดับแรก ความกระตือรือรนและใสใจใน
การจําหนายยาของเภสัชกรหรือคนขายยาตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาด ( x = 4.84,S.D. = .365) รองลงมา ความมี
มนุษยสั มพันธของเภสัชกรหรือคนขายยาตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาด ( x = 4.75, S.D. = .499) และความรู
ความสามารถในการใหขอมูลยาของเภสัชกรหรือคนขายยาตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาด ( x = 4.74, S.D. = .466)
ตามลําดับ สวนลําดับสุดทาย มีแผนพับแนะนําการซื้อยาใหความรูแกผูซื้อยา ( x = 4.23, S.D. = .437)
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอการจัดการในการใหบริการขายยาตามแนวคิด
สวนประสมทางการตลาดของรานพูลทรัพยฟารมา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ตารางที่ 2.1 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอการจัดการในการใหบริการขายยาตามแนวคิด
สวนประสมทางการตลาดของรานพูลทรัพยฟารมา จําแนกตามเพศ
การจัดการในการใหบริการขายยาตามแนวคิดสวนประสม
S.D.
T
df p-value
เพศ
x
ทางการตลาดใหกับลูกคาของรานพูลทรัพยฟารมา
1. ดานผลิตภัณฑ
ชาย
4.60
.231
.432 398
.666
หญิง
4.59
.256
.296
-.762 398
.447
2. ดานราคา
ชาย
4.57
หญิง
4.59
.316
3. ดานสถานที่
ชาย
4.57
.295
-.577 398
.564
หญิง
4.59
.308
4. ดานการสงเสริมการตลาด
ชาย
4.63
.196 -1.122 398
.262
หญิง
4.65
.205
.147
-.990 398
.323
ภาพรวม
ชาย
4.60
.157
หญิง
4.61
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอการจัดการในการใหบริการขายยาตามแนวคิดสวนประสม
ทางการตลาดของ รานพูลทรัพยฟารมา จําแนกตามเพศ โดยใชสถิติทดสอบ t พบวา โดยภาพรวม และรายดาน 4 ดาน มีคา
p-value เท า กั บ .323, .666, .447, .564 และ .262 ตามลํ า ดั บ ซึ่ ง มากกว า .05 จึ ง ยอมรั บ สมมุ ติ ฐ าน (H0)
หมายความวา ลูกคาที่มาใชบริการเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอการจัดการในการใหบริการขายยาตาม
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แนวคิดสวนประสมทางการตลาดของรานพูลทรัพยฟารมา โดยภาพรวม ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่และดานการ
สงเสริมการตลาด ไมแตกตางกัน
ตารางที่ 2.2 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอการจัดการในการใหบริการขายยา
ตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดของรานพูลทรัพยฟารมา จําแนกตามอายุ
การจัดการในการใหบริการขายยาตาม
แหลงความ
แนวคิดสวนประสมทางการตลาดใหกับ
df
SS
MS
F
แปรปรวน
ลูกคาของรานพูลทรัพยฟารมา
.029
.434
1. ดานผลิตภัณฑ
ระหวางกลุม
3
.087
ภายในกลุม
396 26.552 .067
รวม
399 26.639
2. ดานราคา
ระหวางกลุม
3
.114
.038
.405
ภายในกลุม
396 37.163 .094
รวม
399 37.278
3. ดานสถานที่
ระหวางกลุม
3
.050
.017
.182
ภายในกลุม
396 36.060 .091
รวม
399 36.109
ภาพรวม
ระหวางกลุม
3
.028
.009
.401
.023
ภายในกลุม
396 9.195
รวม
399 9.223

p-value
.729
.750
.909

.752

ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอการจัดการในการใหบริการขายยาตามแนวคิดสวนประสม
ทางการตลาดของรานพูลทรัพยฟารมา จําแนกตามอายุ โดยใชการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว พบวา โดยภาพรวม
และรายดาน 3 ดาน มีคา p-value เทากับ .752, .729, .750 และ .909 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมุติฐาน
หลัก (H0) หมายความวา ลูกคาที่มาใชบริการที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอการจัดการในการใหบริการ ขายยา
ตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดของรานพูลทรัพยฟารมา โดยภาพรวม ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานสถานที่ ไม
แตกตางกัน
ตารางที่ 2.3 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอการจัดการในการใหบริการขายยา
ตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดของรานพูลทรัพยฟารมา จําแนกตามอายุ
การจัดการในการใหบริการขายยาตามแนวคิด
df 2
สวนประสมทางการตลาดใหกับลูกคาของราน Brown-Forsythe Statistic df 1
พูลทรัพยฟารมา
ดานการสงเสริมการตลาด
ระหวางกลุม
2.107
3
176.867

p-value
.101

ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอการจัดการในการใหบริการขายยาตามแนวคิดสวนประสม
ทางการตลาดของรานพูลทรัพยฟารมา จําแนกตามอายุ โดยใชสถิติ Brown-Forsythe พบวา รายดาน 1 ดาน มีคา p-value
เทากับ .101 ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) หมายความวา ลูกคาที่มาใชบริการที่มีอายุตางกัน มีความ
คิดเห็ นที่มีต อการจัดการในการให บริการขายยาตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดของร านพูล ทรัพย ฟารม า ดานการ
สงเสริมการตลาด ไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 2.4 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอการจัดการในการใหบริการขายยา
ตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดของรานพูลทรัพยฟารมา จําแนกตามสถานภาพ
การจัดการในการใหบริการขายยาตามแนวคิด
แหลงความ
df
SS
MS
F
สวนประสมทางการตลาดใหกับลูกคาของราน
แปรปรวน
พูลทรัพยฟารมา
.013 .143
1. ดานราคา
ระหวางกลุม
3
.040
ภายในกลุม
396 37.237 .094
รวม
399 37.278
2. ดานสถานที่
ระหวางกลุม
3
.215
.072 .792
ภายในกลุม
396 35.894 .091
รวม
399 36.109
ภาพรวม
ระหวางกลุม
3
.089
.030 1.291
ภายในกลุม
396
9.133 .023
รวม
399
9.223

p-value
.934
.499

.277

ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอการจัดการในการใหบริการขายยาตามแนวคิดสวนประสม
ทางการตลาดของรานพูลทรัพยฟารมา จําแนกตามสถานภาพ โดยใชการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว พบวา โดย
ภาพรวม และรายดาน 2 ดาน มีคา p-value เทากับ .277, .934 และ .499 ตามลําดับ ซึ่ง มากกวา .05 นั่นคือ ยอมรั บ
สมมุติฐานหลัก (H0) หมายความวา ลูกคาที่มาใชบริการที่มีสถานภาพตางกัน มีความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอการจัดการในการ
ใหบริการ ขายยาตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดของรานพูลทรัพยฟารมา โดยภาพรวม ดานราคา และดานสถานที่ ไม
แตกตางกัน
ตารางที่ 2.5 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอการจัดการในการใหบริการขายยา
ตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดของรานพูลทรัพยฟารมา จําแนกตามสถานภาพ
การจัดการในการใหบริการขายยาตามแนวคิด
สวนประสมทางการตลาดใหกับลูกคาของรานพูล Brown-Forsythe Statistic df 1
df 2
ทรัพยฟารมา
1. ดานผลิตภัณฑ
ระหวางกลุม
.938
3
180.260
2. ดานการสงเสริมการตลาด
ระหวางกลุม
2.512
3
155.695

p-value
.424
.061

ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอการจัดการในการใหบริการขายยาตามแนวคิดสวนประสม
ทางการตลาดของรานพูลทรัพยฟารมา จําแนกตามสถานภาพ โดยใชสถิติ Brown-Forsythe พบวา รายดาน 2 ดาน มีคา pvalue เทากับ .424 และ .061 ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) หมายความวา ลูกคาที่มาใชบริการที่มี
สถานภาพตางกัน มีความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอการจัดการในการใหบริการขายยาตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดของ
รานพูลทรัพยฟารมา ดานผลิตภัณฑ และดานการสงเสริมการตลาด ไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 2.6 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอการจัดการในการใหบริการขายยา
ตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดของรานพูลทรัพยฟารมา จําแนกตามระดับการศึกษา
การจัดการในการใหบริการขายยาตามแนวคิด
แหลงความ
df
SS
MS
F
p-value
สวนประสมทางการตลาดใหกับลูกคาของราน
แปรปรวน
พูลทรัพยฟารมา
1. ดานผลิตภัณฑ
ระหวางกลุม
5
.323
.065 .966
.438
ภายในกลุม
394 26.316 .067
รวม
399 26.639
2. ดานราคา
ระหวางกลุม
5
.250
.050 .531
.753
ภายในกลุม
394 37.028 .094
รวม
399 37.278
3. ดานสถานที่
ระหวางกลุม
5
.663
.133 1.474
.197
ภายในกลุม
394 35.446 .090
รวม
399 36.109
ภาพรวม
ระหวางกลุม
5
.126
.025 1.093
.364
ภายในกลุม
394
9.097
.023
รวม
399
9.223
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอการจัดการในการใหบริการขายยาตามแนวคิดสวนประสม
ทางการตลาดของรานพูลทรัพยฟารมา จําแนกตามระดับการศึกษา โดยใชการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว พบวา
โดยภาพรวม และรายดาน 3 ดาน มีคา p-value เทากับ .364, .438, .753 และ .197 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ
ยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) หมายความวา ลูกคาที่มาใชบริการที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอการ
จัดการในการใหบริการขายยาตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดของรานพูลทรัพยฟารมา โดยภาพรวม ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา และ ดานสถานที่ ไมแตกตางกัน
ตารางที่ 2.7 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอการจัดการในการใหบริการขายยา
ตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดของรานพูลทรัพยฟารมา จําแนกตามระดับการศึกษา
การจัดการในการใหบริการขายยาตามแนวคิดสวน
ประสมทางการตลาดใหกบั ลูกคาของรานพูลทรัพยฟาร
มา
ดานการสงเสริมการตลาด

Brown-Forsythe
ระหวางกลุม

Statistic

df 1

df 2

p-value

1.529

5

193.703

.183

ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอการจัดการในการใหบริการขายยาตามแนวคิดสวนประสม
ทางการตลาดของ รานพูลทรัพยฟารมา จําแนกตามระดับการศึกษา โดยใชสถิติ Brown-Forsythe พบวา รายดาน 1 ดาน มี
คา p-value เทากับ .183 ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) หมายความวา ลูกคาที่มาใชบริการที่มีระดับ
การศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอการจัดการในการใหบริการขายยาตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดของ
รานพูลทรัพยฟารมา ดานการสงเสริมการตลาด ไมแตกตางกัน
ตารางที่ 2.8 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอการจัดการในการใหบริการขายยา
ตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดของรานพูลทรัพยฟารมา จําแนกตามอาชีพ
การจัดการในการใหบริการขายยาตามแนวคิด
แหลงความ
สวนประสมทางการตลาดใหกับลูกคาของราน
df
SS
MS
F
แปรปรวน
พูลทรัพยฟารมา

p-value

96

1. ดานผลิตภัณฑ
2. ดานสถานที่

ภาพรวม

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

7
392
399
7
392
399
7
392
399

.992
25.647
26.639
1.181
34.929
36.109
.406
8.817
9.223

.142
.065

2.167*

.036

.169
.089

1.893

.069

.058
.022

2.576*

.013

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอการจัดการในการใหบริการขายยาตามแนวคิดสวนประสม
ทางการตลาดของรานพูลทรัพยฟารมา จําแนกตามอาชีพ โดยใชการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว พบวา รายดาน 1
ดาน มีคา p-value เทากับ .069 ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) หมายความวา ลูกคาที่มาใชบริการที่มี
อาชีพตางกัน มีความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอการจัดการในการใหบริการขายยาตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดของราน
พูลทรัพยฟารมา ดานสถานที่ ไมแตกตางกัน
ตารางที่ 2.9 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอการจัดการในการใหบริการขายยา
ตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดของรานพูลทรัพยฟารมา จําแนกตามอาชีพ
การจัดการในการใหบริการขายยาตามแนวคิดสวนประสม
Brown-Forsythe Statistic df 1
df 2
ทางการตลาดใหกับลูกคาของรานพูลทรัพยฟารมา
1. ดานราคา
2. ดานการสงเสริมการตลาด

ระหวางกลุม
ระหวางกลุม

1.865
1.878

7
7

267.017
150.594

p-value
.075
.077

ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอการจัดการในการใหบริการขายยาตามแนวคิดสวนประสม
ทางการตลาดของรานพูลทรัพยฟาร มา จําแนกตามอาชีพ โดยใชสถิติ Brown-Forsythe พบวา รายดาน 2 ดาน มีคา pvalue เทากับ .075 และ .077 ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) หมายความวา ลูกคาที่มาใชบริการที่มี
อาชีพตางกัน มีความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอการจัดการในการใหบริการขายยาตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดของราน
พูลทรัพยฟารมา ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด ไมแตกตางกัน

ตารางที่ 2.10 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอการจัดการในการใหบริการขาย
ยาตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดของรานพูลทรัพยฟารมา จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน
การจัดการในการใหบริการขายยาตาม
แหลงความ
แนวคิดสวนประสมทางการตลาดใหกับ
df
SS
MS
F
แปรปรวน
ลูกคาของรานพูลทรัพยฟารมา
1. ดานผลิตภัณฑ
ระหวางกลุม
4
.248
.062
.926
ภายในกลุม
395
26.391
.067
รวม
399
26.639
2. ดานราคา
ระหวางกลุม
4
.579
.145 1.559
ภายในกลุม
395
36.698
.093

p-value
.449
.184
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การจัดการในการใหบริการขายยาตาม
แนวคิดสวนประสมทางการตลาดใหกับ
ลูกคาของรานพูลทรัพยฟารมา
3. ดานสถานที่

4. ดานสงเสริมการตลาด

ภาพรวม

แหลงความ
แปรปรวน
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df

SS

399
4
395
399
4
395
399
4
395
399

37.278
.530
35.579
36.109
.201
15.848
16.049
.112
9.111
9.223

MS

F

p-value

.133
.090

1.472

.210

.050
.040

1.253

.288

.028
.023

1.213

.305

ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอการจัดการในการใหบริการขายยาตามแนวคิดสวนประสม
ทางการตลาดของรานพูลทรั พยฟารมา จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยใชการวิเคราะห คาความแปรปรวนทางเดีย ว
พบวา โดยภาพรวม และรายดาน 4 ดาน มีคา p-value เทากับ .305, .449, .184, .210 และ .288 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา .05
นั่นคือ ยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) หมายความวา ลูกคาที่มาใชบริการที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นของลูกคา
ที่มีตอการจัดการในการใหบริการขายยาตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดของรานพูลทรัพยฟารมา โดยภาพรวม ดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่ และดานการสงเสริมการตลาด ไมแตกตางกัน
สรุปและอภิปรายผล
จากการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของลูกค าที่ มีตอการจัด การในการให บริการขายยาตามแนวคิด สวนประสมทาง
การตลาดของรานพูลทรัพยฟารมา จําแนกตามรายดานและภาพรวม โดยภาพรวม และรายดาน 4 ดาน อยูในระดับมากที่สุด
ลําดับแรก ดานการสงเสริมการตลาด รองลงมา ดานผลิตภัณฑ ดานสถานที่ และดานราคา ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา ลูกคา
ใหความสําคัญเกี่ยวกับความรู ความสามารถ ความกระตือรือรน และการใสใจในการใหขอมูลยาของเภสัชกร ลักษณะบรรจุ
ภัณฑสะอาด คุณภาพของยา รวมถึงความเหมาะสมทางดานราคา ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีคุณภาพการบริการของพาราซุรา
มาน (Parassuraman, 1985) ที่ไดกําหนดเกณฑชี้วัดคุณภาพการบริการ เกี่ยวกับ สมรรถนะของผูใหบริการ ความมีอัธยาศัย
ไมตรีกับผูรับบริการ การสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ ความนาเชื่อถือ ซึ่งเกิดจากความซื่อสัตย และความจริงใจของผู
ใหบริการ การตอบสนองความตองการของผูรับบริการ จะตองใหชวยเหลือผูรับบริการดวยความเต็มใจ รวมถึงการเขาใจและ
ความตองการของผูรับบริการ และ คอตเลอร ฟลลิป (2546 อางถึงใน ธนวรรณ แสงสุวรรณ) กลาววา ส วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได ซึ่งกิจการผสมผสานเครื่องมือเหลานี้ให
สามารถตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย สวนประสมการตลาด ประกอบดวยทุกสิ่ง
ทุกอยางที่กิจการใชเพื่อใหมีอิทธิพลโนมนาวความตองการผลิตภัณฑของกิจการ สวนประสมการตลาดแบงออกเปนกลุมได 4
กลุม ดังที่รูจักกันวาคือ “4 Ps” อันไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการ
ขาย (Promotion)
ลูกคาที่มาใชบริการที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอการจัดการในการใหบริการขายยาตามแนวคิด
สวนประสมทางการตลาดของรานพู ลทรัพย ฟารม า โดยภาพรวม และด านผลิ ตภัณฑ แตกต างกันอย างนอย 1 คู อย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยลูกคาที่มาใชบริการที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท มีความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอการ
จัดการในการใหบริการขายยาตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดของรานพูลทรัพยฟารมา โดยภาพรวม และดานผลิตภัณฑ
ต่ํากวาทุกอาชีพ แสดงใหเห็นวา ลูกคา ใหความสําคัญเกี่ยวกับยาที่จําหนายซึ่งเปนยาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข รวมถึงมีประเภทของยาใหเลือกซื้อที่หลากหลาย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ อดุลย จาตุรงคกุล (2543 อางถึงใน
สุดจินดา ดัง กอง, 2551) กล าวถึง ผลิตภั ณฑ (Product) ลักษณะบางประการของผลิต ภัณฑข องบริ ษัทที่อาจกระทบต อ
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พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค คือ ความใหม ความสลับซับซอนและคุณภาพที่คนรับรูไดของผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑที่ใหมและ
สลับซับซอนอาจตองมีการตัดสินใจอยางกวางขวาง ถาเรารูเรื่องเหลานี้แลวในฐานะนักการตลาดเราควรจะเสนอทางเลือกที่
งายกวา ผูบริโภคมีความคุนเคยเพื่อใหผูบริโภคที่ไมตองการเสาะแสวงหาทางเลือกอยางกวางขวางในการพิจารณา สวนในเรื่อง
ของรูปรางของผลิตภัณฑตลอดจนหีบหอและปายฉลาก สามารถกออิทธิพลตอกระบวนการซื้อของผูบริโภค หีบหอที่สะดุดตา
อาจทําใหผู บริโ ภคเลือกไวเพื่ อพิ จารณา ประเมิ นเพื่อการตัดสิ นใจซื้อ ป ายฉลากที่แ สดงให ผูบริ โภคเห็ นคุ ณประโยชนของ
ผลิตภัณฑที่สําคัญก็จะทําใหผูบริโภคประเมินสินคาเชนกัน สินคาคุณภาพสูงหรือสินคาที่ปรับเขากับความตองการบางอยาง
ของผูซื้อมีอิทธิพ ลตอการซื้อดวย และศิริ วรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546) ไดกลาววา สวนประสมการตลาด ตัวแปรทาง
การตลาดที่ควบคุมไดซึ่งบริษัทใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมายโดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ (Product) เปนสิ่งที่
เสนอขายสูตลาดเพื่อความสนใจ การจัดหา การใชหรือการบริโภคที่สามารถทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ (Armstrong and
Kotler, 2009) ประกอบดวยสิ่งที่สัมผัสไดและสัมผัสไมได เชน บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการและชื่อเสียง
ของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคา บริการ สถานที่ บุคคล หรือความคิ ด ผลิตภั ณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม มี
ตัวตนก็ได ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถ
ขายได การกําหนดกลยุ ทธดานผลิ ตภัณฑ ตองพยายามคํ านึง ถึงป จจัยต อไปนี้ (1) ความแตกต างของผลิ ตภัณฑ (Product
Differentiation) หรือความแตกตางทางการแขงขัน (Competitive Differentiation) (2) องคประกอบ (คุณสมบัติ) ของ
ผลิตภัณฑ (Product Component) เชน ประโยชนพื้นฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา เปนตน (3)
การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning) เปนการออกแบบผลิตภัณฑของบริษัทเพื่อแสดงตําแหนงที่แตกตาง
และมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย (4) การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) เพื่อใหผลิตภัณฑ มีลักษณะ
ใหมและปรับปรุงใหดีขึ้น (New and Improved) ซึ่งตองคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคาไดดี
ยิ่งขึ้น และ (5) กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ (Product Line)
ขอเสนอแนะ
การพัฒนารานยาขายในเขตพื้นที่อําเภอเรณูนครใหมีคุณภาพไดมาตรฐานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณะสุข
เพื่อเปนการใหบริการกับประชาชน ไดรับโอกาสในการเขาถึงการเลือกผลิตภัณฑในการสรางคุณภาพชีวิตดานสุขภาพ ควรมี
การกําหนดกลุมเปาหมายทางการตลาดและไปนําวางแผนการสื่อสารการตลาด และพัฒนาการจัดการรานยาใหถูกตองตาม
สวนประสมทางการตลาดตามหลัก 4P นั้นการออกแบบสื่อโฆษณาใหมีรูปแบบการนําเสนอที่มีความคิดสรางสรรคและตรงตอ
ความตองการของลูกคา
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจดานการใหบริการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแผนกผูปวย
นอกโรงพยาบาลนากลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจการใหบริการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ประชากรที่ใชในการวิจัย คื อ ผูมารับ บริการที่แ ผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
จํานวน 400 คน เครื่ องมือที่ ใช คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใ ชวิเคราะหขอมูล ได แก จํานวน รอยละ ค าเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที และ การวิเคราะหความแปรปรวน โดยกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาวิจัย
พบวา (1) ระดับความพึงพอใจการใหบริการดานรักษาพยาบาลแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง โดยภาพรวม และราย
ดาน 5 ดาน อยูในระดับมาก ดานการใหบริการที่เขาใจและเห็นอกเห็นใจผูรับบริการ ดานการใหบริการที่ตอบสนองตอความ
ตองการของผูรับบริการ และดานการใหบริการที่มีการประกันคุณภาพ แตกตางกันอยางนอย 1 คู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยผูที่มารับบริการที่มีสถานภาพสมรส มีระดับความพึงพอใจการใหบริการดานรักษาพยาบาลแผนกผูปวยนอก
โรงพยาบาลนากลาง โดยภาพรวม ดานความนาเชื่อถือไววางใจไดในบริการพยาบาล ดานการใหบริการที่ตอบสนองตอความ
ตองการของผูรับบริการ และดานการใหบริการที่มีการประกันคุณภาพ สูงกวาทุกสถานภาพ (2) ผูที่มารับบริการที่มีรายได
เฉลี่ย ตอเดื อนต างกันมี ความพึง พอใจด านการให บริ การเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาลแผนกผูป วยนอกโรงพยาบาลนากลาง
อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู ดานความเปนรูปธรรม ดานรักษาพยาบาลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.
05 ขอเสนอแนะ (1) ควรนําผลการวิจัยเกี่ยวกับการใหบ ริการที่เข าใจและเห็นอกเห็นใจผู รับ บริการมาใชใ นการปรับ ปรุ ง
คุณภาพการใหบริการ เพื่อสรางมาตรฐานในการใหบริการ (2) ควรนําผลการวิจัยที่ไดไปกําหนดกลยุทธ แนวทาง นโยบายการ
ใหบริการ รวมถึงคุณภาพการรักษาพยาบาล เพื่อนํามาใชในการพัฒนาองคกรตอไป
คําสําคัญ: ระดับความพึงพอใจ, การบริการ, การรักษาพยาบาล
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Abstract
The objectives of this research were to A Study of Patient’s Level of Satisfaction on Medical
and Nursing Providing Service in Out Patient Department Naklang Hospital, Naklang District Nong bua
Lamphu Province. And compare A Study of Patient’s Level of Satisfaction on Medical and Nursing
Providing Service in Out Patient Department Naklang Hospital, Naklang District Nong bua Lamphu Province
categorized by social and individual factors. Population of this research was comprised of 400 customers
of the out-patient department of Na Klang Hospital, Na Klang District of Nong Bua Lamphu Province. The
author used of-the-shelf statistic application to analyze and process statistic data, such as, frequency,
percentage, mean, standard deviation, T-test, analysis of variance. Statistical significance of data was set at
.05.The result of this research found that (1) The level of Satisfaction Medical and Nursing Service
Providing Out-Patient Department Na Klang Hospital, Na Klang District, Nong Bua Lamphu Province.
Customers of different status had different opinions toward level satisfactions of medical services of
customers of the out-patient department of Na Klang Hospital, Na Klang District of Nong Bua Lamphu
Province. In more details, trustworthy and reliable medical service,providing of service that answer
customer’s need, and quality guaranteed services were different from at least 1 other factor, with
statistical significance of .05. (2) Customers of different monthly average income had different opinions
toward Service Medical and Nursing Service Providing Satisfaction level of Out-Patient Department Na
Klang Hospital, Na Klang District, Nong Bua Lamphu Province; in term of concrete providing of medical
service, was different from at least 1 other factor, with statistical significance of .05. Suggestions (1) The
research results should be used in a practical way to create understanding and empathetic services for
clients and to build a standardized service. (2) The research results should be used for determining
appropriate strategies, guidelines, policies including the quality of health care services delivered to clients
to develope the organization in the future.
Keywords : satisfaction Level, medical and nursing, service
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บทนํา
รั ฐ ธรรมนูญ แห ง ราชอาณาจักรไทย(ฉบั บ ชั่ วคราว)พุ ท ธศั ก ราช 2557 ตามมาตรา35คณะกรรมาธิการยกร า ง
รัฐธรรมนูญ พิจารณาถึงความจําเปนและความคุมคาที่ตองมีองคกรตามรัฐธรรมนูญหรือองคกรที่กอตั้งโดยอาศัยอํานาจตาม
รัฐธรรมนูญโดยใหค รอบคลุมเรื่องสํ าคัญ 10ประเด็ นและประเด็นที่ 6กล าวถึง กลไกที่มีป ระสิ ทธิภาพในการเสริม สรางความ
เขมแข็งของหลักนิติธรรมและการสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในทุกภาคสวนและทุกระดับ (สุดาภรณ อรุณดี
,2558) ในดานสุขภาพประชาชนรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบสุขภาพโดยออกพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
พ.ศ. 2545 ในมาตราที่ 5 ของหมวดที่ 1 ระบุวาบุคคลทุกคนมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
ตามที่กําหนดโดยพระราชบัญญัตินี้คณะกรรมการอาจกําหนดใหบุคคลที่เขารับการบริการสาธารณสุขตองรวมจาย คาบริการ
ในอัตราที่กําหนดใหแกหนวยบริการในแตละครั้งที่เขารับการบริการเวนแตผูยากไรหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดที่
ตองจายคาบริการ ซึ่งในสถานพยาบาลบางแหงก็ยังมีการบริการที่ไมทัดเทียมกันของผูที่เขามาใชในการบริการดานตางๆ ซึ่งก็
ยังคงเปนปญหาที่เกิดขึ้นมาเปนเวลานาน (กมลชนก ศรีนุกูล,2556)
สถานพยาบาลเปนกิจการใหบริการของภาครัฐรูปแบบหนึ่ง ที่มุงเนนใหบริการแกสาธารณะ อยางมีมาตรฐานและมี
คุณภาพ นอกจากจะคํ านึงถึงผลการรักษาแลว ยังตองคํานึงถึ งระดับความพอใจของผูที่เขามารับการรักษาพยาบาลภายใน
สถานพยาบาลแหงนั้นอยางเปนสําคัญ ผูรับบริการประกอบกับเปนงานที่มีการเรงรีบรอชาไมไดจึงมีโอกาสเกิดความผิดพลาด
ไมส มบู รณค วามรู สึกไมพ อใจความเขาใจผิดและสิ่ง ไมพึ งประสงค ตางๆไดง าย (สมชาติ โตรักษา,2552) และจากนโยบาย
หลักประกันสุขภาพถวน ประกอบกับความทันสมัยทางดานเทคโนโลยีทางดานการสื่อสาร ทําใหประชาชนมีความตองการ
ไดรับบริการที่ดีมีคุณภาพและความสะดวกรวดเร็ว ความไมเขาใจและความไมพอใจของผูรับบริการตอคุณภาพบริการที่ไดรับมี
มากขึ้นทําใหเกิดกรณีรองเรียนทางสื่อสาธารณะตางๆ และการฟองรองตอองคกรวิชาชีพ ซึ่งสงผลใหความสัมพันธระหวางผู
ใหบริการและผูรับบริการดังนั้นระบบราชการจึงสําคัญอยางยิ่งตอการบริหารบานเมืองใหเปนไปในทิศทางที่สรางความมั่นคง
ใหกับบานเมือง เปนองคการสําคัญที่ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน เปนกลไกการจัดระบบการบริหาร
ที่มีเหตุผลสูงสุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด (พิทยา บวรวัฒนา,2556)
จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยปฏิบัติหนาที่ที่โรงพยาบาลนากลาง เลือกที่จะศึกษาวิจัยเพื่อเตรียมความพรอมที่จะรับการ
ประเมินคุณภาพการบริการรักษาพยาบาลของผูปวยทั่วไป แผนกผูปวยนอก โดยประเมินจากระดับความพึงพอใจของผูที่เขา
มาใชบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลนากลาง เพื่อเปนแนวทางและนําไปใชในการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพใหอยูใน
มาตรฐานที่ดีทั้งในดานการบริหารและการใหบริการ เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจสูงสุดแกผูมารับบริการ
คําถามของการวิจัย
1. ความพึงพอใจการใหบริการดานรักษาพยาบาลแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง อําเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลําภู ของผูใชบริการอยูในระดับใด
2. ผูมาใชบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลนากลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู ที่มีปจจัยสวนบุคคล
ตางกันมีความพึงพอใจในการใหบริการเกี่ยวกับดานรักษาพยาบาล แตกตางกันหรือไม
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจดานรักษาพยาบาลของผูมาใชบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลนากลาง อําเภอ
นากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
2. เพื่ อศึ กษาเปรี ย บเที ย บระดั บ ความพึ ง พอใจบริ การด านรั กษาพยาบาลของผู ม าใช บ ริ การแผนกผู ป วยนอก
โรงพยาบาลนากลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
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สมมุติฐานของการวิจัย
ผูมาใชบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน
มีความพึงพอใจในการใหบริการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตางกัน
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษา การใหบริการดานการรักษาพยาบาลแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง อําเภอนา
กลาง จั ง หวัด หนองบั ว ลํ าภู ตามแนวคิ ด ของ Parasuraman ในองค ป ระกอบ 5 ด านได แ ก ความเป นธรรมด านการ
รักษาพยาบาล ดานความเชื่ อถื อไววางใจ ด านการตอบสนองต อความต องการของผู รับ บริ การ ดานการใหบ ริการที่มี การ
ประกันระดับความพึงพอใจการให และดานการใหบริการที่เขาใจและเห็นอกเห็นใจ (Parasuraman,1990)
ขอบเขตดานประชากร
ประชากรที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้คื อ ผู ป วยทั่ วไปอายุ 20-70 ป ที่ มี การรั บ รู ป กติ เป น ผู ป ว ยที่ ม ารั บ บริ การ
รักษาพยาบาลแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 29,045 คน (งานประกัน
สุขภาพ โรงพยาบาลนากลาง)
ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรสอาชีพรายไดสิทธิในการใชสวัสดิการ
ตัวแปรตาม(Dependent Variable) ประกอบดวย 5 ดานความเปนรูปธรรมดานรักษาพยาบาล(Tangibility) ความ
เชื่อถือไววางใจ (Reliability) การตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ(Responsiveness) การใหบริการที่มีการประกัน
ระดับความพึงพอใจการให (Assurance) การใหบริการที่เขาใจและเห็นอกเห็นใจ (Empathy)
ขอบเขตดานเวลา
การศึกษาครั้งนี้ดําเนินการในชวงเดือน กรกฎาคม 2559 – ธันวาคม 2559
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาระดับความพึงพอใจการใหบริการดานรักษาพยาบาลแผนกผูปวย
นอก โรงพยาบาลนากลาง อํา เภอนากลาง จัง หวัด หนองบั วลํ าภู ผู วิจัย ได ศึ กษาเอกสารที่ เ กี่ย วข อ งกับ แนวคิ ด ทฤษฎี
เพื่อนํามาเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญ ดังตอไปนี้
1) แนวคิดและทฤษฏีของการจัดการภาครัฐ
2) แนวคิดและทฤษฏีการใหบริการภาครัฐตอประชาชน
3) แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับรัฐสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล
4) แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
5) ขอมูลพื้นฐานโรงพยาบาลนากลาง
กรอบแนวคิดของการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยประยุกตใชกรอบแนวคิดการประเมินระดับความพึงพอใจการใหบริการดานการพยาบาล
แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง อํานากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู ซึ่งการศึกษาแนวคิดการประเมินระดับความพึงพอใจ
การใหบริการของผูรับบริการสามารถวัดหรือประเมินระดับความพึงพอใจการใหบริการแนวคิดของ Parasuraman et al.
(1990) กําหนดปจจัยระดับความพึงพอใจการใหไว 5 ดานคือความเปนรูปธรรมดานรักษาพยาบาล ความเชื่อถือไววางใจ การ
ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ การใหบริการที่มีการประกันระดับความพึงพอใจการให และการใหบริการที่เขาใจ
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และเห็นอกเห็นใจ ผูวิจัยจึงไดผสมผสานแนวคิดของระดับความพึงพอใจการใหบริการตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถวน
หนาทั้ง 4 ดาน รวมกับแนวคิดการกําหนดระดับความพึงพอใจการใหบริการของ Parasuraman et al. (1990) ใน 5 ดาน
กําหนดเปนกรอบแนวคิด
ตัวแปรตน
ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพสมรส
- อาชีพ
- รายได
- สิทธิในการใชสวัสดิการ

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจดานการใหบริการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล
- ความเปนรูปธรรมดานรักษาพยาบาล
(Tangibility)
- ความเชื่อถือไววางใจ (Reliability)
- การตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ
(Responsiveness)
- การใหบริการที่มีการประกันคุณภาพ
(Assurance)
- การใหบริการที่เขาใจและเห็นอกเห็นใจ
(Empathy)

ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ผูมารับบริการที่แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง
ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขต อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 29,045 คน (งานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลนากลาง)
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูมารับบริการที่แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขต อําเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 400 คน โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง เทียบสัดสวนจากประชากร ตามตารางของเครจซี่และ
มอร แกน (Krejecie and Morgan อางในบุญ ชม ศรี สะอาด.2545:40) และสุม ตัวอยางแบบงาย (Simple random
sampling) โดยแจกแบบสอบถามผูมารับบริการลําดับคิวที่ลงทายดวยเลข 5 ของผูรับบริการแผนกผูปวยนอกวันทําการ ที่มา
รับบริการในเดือน ธันวาคม 2559 จนครบจํานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การศึ กษาครั้ งนี้เ ป นการวิจัยเชิ ง สํ ารวจ โดยเครื่ องมื อที่ ใ ช ในการเก็บ รวบรวมข อมู ล คื อ แบบสอบถามละการ
สัมภาษณแบบ เพื่อนําไปใชในการประเมินการใหบริการดานรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลนากลาง โดยวัดจากความพึงพอใจ
ของผูปวยทั่วไปที่เขามาใชบริการ โดยแบงโครงสรางแบบสอบถามออกเปน 3 สวนดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได
และการมีสิทธิ์ในการใชสวัสดิการ แบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ
สวนที่ 2 ระดับความพึงพอใจการใหบริการดานการรักษาพยาบาล ของผูรับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลนา
กลาง
แบบสอบถามเรื่องการศึกษาระดับความพึงพอใจการใหบริการดานรักษาพยาบาลแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนา
กลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู สรางขึ้นโดยผูวิจัย ตามแบบแนวคิด Parasuraman et al. (1990) และพัฒนาโดย
Scaedina (1994) จํานวน 45 ขอ กําหนดขอคําถาม 5 ดาน
สวนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะ เมื่อเขามารับบริการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลนากลางในดานตางๆภายใต
โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา เปนคําถามปลายเปด จํานวน 1 ขอ
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ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
1. ศึ กษาทบทวนวรรณกรรม ทฤษฏี และแนวความคิ ดที่ เกี่ย วข องจากเอกสารงานวิจัยและตํ าราที่ เ กี่ย วข องกับ
ประเด็นที่ตองศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดหัวขอคําถามในแบบสอบถาม
2. ทบทวนระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรและเทคนิคในการออกแบบสอบถาม
3. สร า งแบบสอบถาม กํ าหนดเนื้ อ หาในข อ ความให ค รอบคลุ ม เรื่ อ งที่ ทํ า การศึ ก ษาโดยพิ จ ารณาให ผู ต อบ
แบบสอบถามตอบขอเท็จจริงตามวัตถุประสงคที่วางไว
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้น สําหรับการศึกษาวิจัยไปทําการทดสอบหาคาความเที่ยงตรง (Validity) และ
ความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี้
1. การหาความเที่ยง (Validity) นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) ทั้งนี้ผูวิจัยเลือกคําถามที่มีคา IOC มากกวา 0.5 มาใชเปนขอคําถามจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน
ตรวจสอบแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีความเที่ยงตรงของเนื้อหาในแตละดานตรวจสอบวัตถุประสงคของการวิจัยขอคําถาม
ของแบบสอบถามแลวนํามาปรับปรุงแกไขตอไปตามขอเสนอและของผูทรงคุณวุฒิและอาจารยที่ปรึกษา ไดคา IOC = 0.95
2. การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) เมื่อผูวิจัยไดปรับปรุงเครื่องมือแลว จึงนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไป
ทดสอบความเชื่อมั่น โดยการหาความเชื่อมั่น (Reliability) กับผูมารับบริการในโรงพยาบาลศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน หลังจากนั้นนําแบบสอบถามมาวิเคราะหเพื่อหาความเชื่อมั่น คํานวณหา คาอัลฟา โดย
วิธีการของ ครอนบัค (Cronbach alpha Coefficient) ไดคาความเที่ยงของแบบสอบถามเทากับ 0.88 ตามสูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟาของ ครอนบัค คือ 0.8 ขึ้นไป (Brymah & Cramer, 2001)
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ทํ าหนังสือขออนุญาตจากวิทยาลัย นวัต กรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภั ฏสวนสุนันทา เพื่อขอหนังสื อ
อนุญาตใหเก็บรวบรวมขอมูล ถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลนากลาง ขอความรวมมือในการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวม
ขอมูลกับผูมารับบริการที่แผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลนากลางจํานวน 400 คน
2. สงหนังสือขอความอนุเคราะหถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลนากลาง เพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูลกับกลุม
ตัวอยาง ที่แผนกผูปวยนอก
3. ผูวิจัยเก็บรวบรวมดวยตัวเอง โดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง จํานวน 400 ชุด ใหแลวเสร็จภายใน 1 เดือน
4. ตรวจสอบความถูกตอง และความครบถวนสมบูรณของแบบสอบถาม หากฉบับไหนไมสมบูรณคัดออก เพื่อเก็บ
ใหมใหครบตามจํานวน
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับและนํามาวิเคราะหทาง
สถิติโดยใชคอมพิวเตอรในการคํานวณคาสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) แสดงการกระจายของกลุมตัวอยางตามปจจัย
สวนบุคคล รวมถึงการใหบริการดานรักษาพยาบาลและระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ วิเคราะหโดยใชสถิติจํานวน รอย
ละ คาเฉลี่ยและสวยเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิ เ คราะห ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน ใช ท ดสอบสมมติ ฐ าน ดั ง นี้ 2.1) วิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บการให บ ริ ก ารด า น
รักษาพยาบาลของแผนกผูปวยนอก โดยใชการวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม ดวย t-test
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(Independent t-test) ดวยสถิติการทดสอบของ Levene 2.2) วิเคราะหเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจการใหบริการ
ดานรักษาพยาบาลแผนกผูปวยนอก โดยใชการวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมขึ้นไป
ดวย One Way ANOVA หรือ Brown-Forsythe และภายหลังการวิเคราะหพบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางจะทําการ
ทดสอบรายคูโดยวิธี Dunnett T3
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจดานการรักษาพยาบาลของผูรับบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาล
นากลาง
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจดานการรักษาพยาบาลของผูรับบริการแผนกผูปวย
นอก โรงพยาบาลนากลาง จําแนกตามขอมูลทั่วไป
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจดานการใหบริการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ
ผูรับบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง จําแนกตามรายดานและภาพรวม
ระดับความพึงพอใจ
SD.
แปลผล
.674
มาก

ความพึงพอใจดานการใหบริการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผูรบั บริการแผนก
ผูปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง
1. ดานความเปนรูปธรรมดานรักษาพยาบาล

x
3.72

2. ดานความนาเชื่อถือไววางใจไดในบริการพยาบาล

3.82

.777

มาก

3. ดานการใหบริการที่ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ

3.72

.798

มาก

4. ดานการใหบริการที่มีการประกันคุณภาพ

3.83

.760

มาก

5. ดานการใหบริการที่เขาใจและเห็นอกเห็นใจผูรับบริการ

3.70

.798

มาก

3.76

.708

มาก

ภาพรวม

ผลการวิเคราะห ตารางที่ 1 คาเฉลี่ ย และสวนเบี่ย งเบนมาตรฐานความพึ งพอใจดานการให บริการเกี่ย วกับ การ
รักษาพยาบาลของผูรับบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง จําแนกตามรายดานและภาพรวม ความพึงพอใจดานการ
ใหบริการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผูรับบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง จําแนกตามรายดานและภาพรวม
โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( x = 3.76, S.D. = .708) และหากพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากทุกดาน ลําดับแรก
ดานการใหบริการที่มีการประกันคุณภาพ ( x = 3.83, S.D. = .760) รองลงมา ดานความนาเชื่อถือไววางใจไดในบริการ
พยาบาล ( x = 3.82, S.D. = .777) และ ดานความเปนรูปธรรมดานรักษาพยาบาล ( x = 3.72, S.D. = .674) ตามลําดับ
สวนลําดับสุดทาย ดานการใหบริการที่เขาใจและเห็นอกเห็นใจผูรับบริการ ( x = 3.70, S.D. = .798) ซึ่งสอดคลองกับทฤษฏี
แนวคิดของ (Morse, 1995) กลาววา เมื่อผูปวยเขารับการรักษาในโรงพยาบาล ความพึงพอใจของผูปวย ถือไดวาเปน
เกณฑอยางหนึ่งที่ใชสําหรั บวัดคุณภาพของการใหบ ริการ รองลงมา ดานความนาเชื่อถื อไววางใจไดในบริการพยาบาลดาน
ความเปนรูปธรรมดานรักษาพยาบาล ดานการใหบริการที่ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ และดานการใหบริการที่
เขาใจและเห็นอกเห็นใจผูรับบริการ ตามลําดับ จากคาเฉลี่ยดานการใหบริการที่เขาใจและเห็นอกเห็นใจผูรับบริการ ทบทวน
และนํามาพัฒนา
ตาราง 2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ย งเบนมาตรฐานความพึงพอใจดานการใหบริ การเกี่ย วกับ การรักษาพยาบาลของ
ผูรับบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง ดานการใหบริการที่ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ
ดานการใหบริการทีต่ อบสนองตอความตองการของผูรับบริการ
1. พยาบาลมีการชี้แจงหรืออธิบายรายละเอียดแกทานกอนใหการพยาบาล
2. พยาบาลใหบริการตามเวลาที่สอดคลองและเหมาะสม มีระยะเวลารอคอยไมนาน เปนไปตามคําแนะนําของ
พยาบาล

ระดับความพึงพอใจ
SD. แปลผล
x
3.72
.969
มาก
3.55

1.030

มาก
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ดานการใหบริการทีต่ อบสนองตอความตองการของผูรับบริการ
3. พยาบาลใหบริการที่ชวยใหทานมีแบบแผนการดํารงชีวิตทีด่ ีทางสุขภาพเพื่อนําไปสูการมีสุขภาพที่ดี (การ
ออกกําลังกาน,พักผอน,อาหารที่มีประโยชน) โดยเนนฟนฟูสภาพและรักษาพยาบาลแกทาน
4. พยาบาลใหบริการที่ชวยใหทานฟนคืนสูสภาพสุขภาพปกติรวมกับการรักษาพยาบาล
5. พยาบาลใหคําแนะนําในการปฏิบัติตัวแกทานดวยภาษาที่เขาใจงาย
6. พยาบาลใหคําแนะนําที่เหมาะสมกับการเจ็บปวยของทาน ที่สามารถนําไปปฏิบัติได
7. ทานไดรับการบริการเทาเทียมกับคนอื่นๆ
8. พยาบาลแสดงความเต็มใจและใหบริการไดทันทีทที่ านตองการ
9. ทานสามารถติดตอกับพยาบาลไดอยางสะดวกและรวดเร็ว ทุกครั้งที่ทา นตองการ
ภาพรวม

ระดับความพึงพอใจ
SD. แปลผล
x
3.58
1.020 มาก
3.65
3.83
3.78
3.88
3.80
3.72
3.72

.973
.915
.929
.909
.954
.929
.798

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการวิเคราะห จากตาราง 2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจดานการใหบริการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลของผูรับ บริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง ดานการใหบริการที่ต อบสนองตอความตองการของ
ผูรับบริการ ความพึงพอใจดานการใหบริการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผูรับบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง
ดานการใหบริการที่ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( x = 3.72, S.D. = .798)
และหากพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ ลําดับแรก ทานไดรับการบริการเทาเทียมกับคนอื่นๆ ( x = 3.88, S.D. =
.909) รองลงมา พยาบาลใหคําแนะนําในการปฏิบัติตัวแกทานดวยภาษาที่เขาใจงาย ( x = 3.83, S.D. = .915) และพยาบาล
แสดงความเต็มใจและใหบริการไดทันทีที่ทานตองการ ( x = 3.80, S.D. = .954) ตามลําดับ สวนลําดับสุดทาย พยาบาล
ใหบริการตามเวลาที่สอดคลองและเหมาะสม มีระยะเวลารอคอยไมนาน เปนไปตามคําแนะนําของพยาบาล ( x = 3.55, S.D.
= 1.030) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฏีของ Risser (1995) กลาววา เปนความรูสึกของผูมารับบริการตอสถานบริการตาม
ประสบการณที่ไดรับจากการเขาไปติดตอขอรับบริการในสถานบริการนั้นๆ จากคาเฉลี่ยดานพยาบาลใหบริการตามเวลาที่
สอดคลองและเหมาะสม มีระยะเวลารอคอยไมนาน เปนไปตามคําแนะนําของพยาบาล ทบทวนและนํามาพัฒนา
ตาราง 3 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ย งเบนมาตรฐานความพึงพอใจดานการใหบริ การเกี่ย วกับ การรักษาพยาบาลของ
ผูรับบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง ดานการใหบริการที่มีการประกันคุณภาพ
ดานการใหบริการที่มีการประกันคุณภาพ
1. พยาบาลทักทายทานและญาติดวยทาทางที่เปนมิตร ยิ้มแยมแจมใส สุภาพออนโยน
2. พยาบาลใหบริการที่เหมาะสมกับปญหาสุขภาพของทาน
3. พยาบาลเรียกชื่อทานถูกตองทุกครั้ง
4. พยาบาลอธิบายหรือชี้แจงการเจ็บปวยของทานไดถูกตอง
5. พยาบาลสอบถามชื่อ สกุล ประวัติการแพยากอนใหยาแกทานทําใหทานรูสึกมั่นใจและ
ปลอดภัยในการไดรับบริการ
6. พยาบาลมีการติดตอประสานงานกับเจาหนาที่อื่นๆในการใหบริการแกทานเพื่อแกไข
ปญหาสุขภาพของทาน
7. วัสดุอุปกรณ เครื่องมือที่ใช มีความสะอาด ปลอดภัย
8. ภาชนะใสน้ําดื่มมีความสะอาด ปลอดภัย
9. มีปายบอกเตือนความปลอดภัยในจุดตางๆ ภายในโรงพยาบาล เชน ปายระวังพื้นตาง
ระดับและหองน้ําเปยกลื่น
10. พยาบาลมีการติดตอการรักษา เขามาพูดคุย ชักถามอาการของทานอยางสม่าํ เสมอ
11. โรงพยาบาลมีการบริการหลายรูปแบบใหทานเลือกใชตามความตองการและสุขภาพของ
ทาน(สมุนไพ,แพทยแผนไทย,กายภาพบําบัด)
ภาพรวม

x
3.70

3.71
3.99
3.89
4.07

ระดับความพึงพอใจ
SD.
แปลผล
.945
มาก
.872
มาก
.988
มาก
.960
มาก
.941
มาก

3.89

.926

มาก

3.90
3.67
3.88

.915
1.051
.909

มาก
มาก
มาก

3.61
3.83

.963
.878

มาก
มาก

3.83

.760

มาก
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ผลการวิเคราะห จากตาราง 3 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจดานการใหบริการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลของผูรับบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง ดานการใหบริการที่มีการประกันคุณภาพ ความพึงพอใจ
ดานการใหบริการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผูรับบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง ดานการใหบริการที่มีการ
ประกันคุณภาพ พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( x = 3.83, S.D. = .760) และหากพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมาก
ทุกขอ ลําดับแรก พยาบาลสอบถามชื่อ สกุล ประวัติการแพยากอนใหยาแกทานทําใหทานรูสึกมั่นใจและปลอดภัยในการไดรับ
บริการ ( x = 4.07, S.D. = .941) รองลงมา พยาบาลอธิบายหรือชี้แจงการเจ็บปวยของทานไดถูกตอง ( x = 3.99, S.D. =
.988) และวัสดุอุปกรณ เครื่องมือที่ใช มีความสะอาด ปลอดภัย ( x = 3.90, S.D. = .915) ตามลําดับ สวนลําดับสุดทาย
พยาบาลมีการติดตอการรักษา เขามาพูดคุย ชักถามอาการของทานอยางสม่ําเสมอ ( x = 3.61, S.D. = .963) ซึ่งสอดคลอง
กับทฤษฏีแนวคิดของ (Morse, 1995) กลาววา เมื่อผูปวยเขารับการรักษาในโรงพยาบาล ความพึงพอใจของผูปวย ถือได
วาเปนเกณฑอยางหนึ่งที่ใชสําหรับวัดคุณภาพของการใหบริการ รองลงมา ดานความนาเชื่อถือไววางใจไดในบริการพยาบาล
ดานความเปนรูป ธรรมด านรักษาพยาบาล ด านการให บริ การที่ ตอบสนองตอความตองการของผู รั บบริการ และดานการ
ใหบริการที่เขาใจและเห็นอกเห็นใจผูรับบริการ ตามลําดับ จากคาเฉลี่ยดานพยาบาลมีการติดตอการรักษา เขามา

พูดคุย ชักถามอาการของทานอยางสม่ําเสมอ ทบทวนและนํามาพัฒนา
ตาราง 4 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ย งเบนมาตรฐานความพึ งพอใจด านการใหบ ริการเกี่ยวกับ การรั กษาพยาบาลของ
ผูรับบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง ดานการใหบริการที่เขาใจและเห็นอกเห็นใจผูรับบริการ
ดานการใหบริการที่เขาใจและเห็นอกเห็นใจผูรบั บริการ
1. พยาบาลเขามาซักถาม และใหการดูแลตรงกับความตองการของทาน
2. พยาบาลใหการดูแลไดตรงกับความตองการของทานโดยไมตองรองขอ
3. ทานมีความรูสึกไววางใจและเชื่อมั่นวาพยาบาลเขาใจปญหาและความตองการของทาน
เปนอยางดี
4. พยาบาลใหการดูแลเอาใจใสทานอยางสม่ําเสมอ
5. พยาบาลใหเวลาในการรับฟงปญหาและขอซักถามของทานและญาติอยางเพียงพอ
6. พยาบาลใชวาจาสุภาพ พูดจาดวยทาทีเปนมิตร
7. พยาบาลยินยอมใหทานปฏิบัติตามความเชื่อดานสุขภาพของทาน เชน การผูกดายสายสิน
ที่ขอมือ,การดื่มหรืออาบน้ํามนต
8. พยาบาลเปดโอกาสใหทานและญาติไดมีสวนรวมวางแผนแกไขปญหาสุขภาพของทาน
ภาพรวม

x
3.70
3.65
3.90

ระดับความพึงพอใจ
SD.
แปลผล
.914
มาก
.982
.925

มาก
มาก

3.69
3.75
3.78
3.66

.915
.947
.917
.981

มาก
มาก
มาก
มาก

3.71
3.70

.996
.798

มาก
มาก

ผลการวิเคราะห จากตาราง 4 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจดานการใหบริการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลของผูรับบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง ดานการใหบริการที่เขาใจและเห็นอกเห็นใจผูรับบริการ
ความพึงพอใจดานการใหบริการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผูรับบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง ดานการ
ใหบริการที่เขาใจและเห็นอกเห็นใจผูรับบริการ พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( x = 3.70, S.D. = .798) และหาก
พิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ ลําดับแรก ทานมีความรูสึกไววางใจและเชื่อมั่นวาพยาบาลเขาใจปญหาและความ
ตองการของทานเปนอยางดี ( x = 3.90, S.D. = .925) รองลงมา พยาบาลใชวาจาสุภาพ พูดจาดวยทาทีเปนมิตร ( x = 3.78,
S.D. = .917) และพยาบาลใหเวลาในการรับฟงปญหาและขอซักถามของทานและญาติอยางเพียงพอ ( x = 3.75, S.D. =
.947) ตามลําดับ สวนลําดับสุดทาย พยาบาลใหการดูแลไดตรงกับความตองการของทานโดยไมตองรองขอ ( x = 3.65, S.D.
= .982) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฏีของ Risser (1995) กลาววา เปนความรูสึกของผูมารับบริการตอสถาน
บริการตามประสบการณที่ไดรับจากการเขาไปติดตอขอรับบริการในสถานบริการนั้นๆ จากคาเฉลี่ยดานพยาบาล
ใหการดูแลไดตรงกับความตองการของทานโดยไมตองรองขอ ทบทวนและนํามาพัฒนา
ตาราง 5 ผลการทดสอบค าความแปรปรวนความพึ ง พอใจด านการให บ ริ การเกี่ย วกับ การรั กษาพยาบาลของ
ผูรับบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง จําแนกตามเพศ
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ความพึงพอใจดานการใหบริการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ
ผูรับบริการแผนกผูป วยนอก โรงพยาบาลนากลาง
1. ดานความเปนรูปธรรมดานรักษาพยาบาล
2. ดานความนาเชื่อถือไววางใจไดในบริการพยาบาล

3. ดานการใหบริการที่ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ
4. ดานการใหบริการที่มีการประกันคุณภาพ

5. ดานการใหบริการที่เขาใจและเห็นอกเห็นใจผูรับบริการ
ภาพรวม

เพศ

x

S.D.

ชาย

3.64

.616

หญิง

3.77

.708

ชาย

3.73

.792

หญิง

3.87

.764

ชาย
หญิง
ชาย

3.63
3.78
3.71

หญิง

3.91

.783

ชาย
หญิง
ชาย

3.60
3.77
3.66

หญิง

3.82

.718

T

df

p-value

-1.416

208

.158

-1.302

208

.194

.792

-1.288

208

.199

.800
.712

-1.919

208

.056

.755

-1.590

208

.113

.820
.684

-1.618

208

.107

ผลการวิเคราะห จากตาราง ตาราง 5 ผลการทดสอบคาความแปรปรวนความพึงพอใจดานการใหบริการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลของผูรับบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง จําแนกตามเพศ เปรียบเทียบพึงพอใจดานการใหบริการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผูรับบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง จําแนกตามเพศ โดยใชสถิติทดสอบ t พบวา
โดยภาพรวม และรายดาน 5 ดาน มีคา p-value เทากับ .107, .158, .194, .199, .056 และ .113 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา .05
จึง ยอมรั บ สมมุ ติ ฐ าน (H0) หมายความว า ผู ที่ ม ารั บ บริ ก ารเพศชายและเพศหญิ ง มี ค วามพึ ง พอใจการให บ ริ การด า น
รักษาพยาบาลของผูรับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลนากลาง โดยภาพรวม ดานความเปนรูปธรรม ดานรักษาพยาบาล
ดานความนาเชื่อถือไววางใจไดในบริการพยาบาล ดานการใหบริการที่ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ ดานการ
ใหบริการที่มีการประกันคุณภาพ และ ดานการใหบริการที่เขาใจและเห็นอกเห็นใจผูรับบริการ ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ
ทฤษฏีแนวคิดของ (Morse, 1995) กลาววา เมื่อผูปวยเขารับการรักษาในโรงพยาบาล ความพึงพอใจของผูปวย ถือไดวา
เปนเกณฑอยางหนึ่งที่ใชสําหรับวัดคุณภาพของการใหบริการ รองลงมา ดานความนาเชื่อถือไววางใจไดในบริการพยาบาลดาน
ความเปนรูปธรรมดานรักษาพยาบาล ดานการใหบริการที่ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ และดานการใหบริการที่
เขาใจและเห็นอกเห็นใจผูรับบริการ ตามลําดับ
ตาราง 6 การเปรียบเทียบความพึงพอใจดานการใหบริการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผูรับบริการแผนกผูปวย
นอก โรงพยาบาลนากลาง จําแนกตามอายุ
คว า ม พึ ง พอใจ ด า น ก า รให บ ริ ก า รเกี่ ยว กั บ ก า ร
รั ก ษาพยาบาลของผู รั บ บริ ก ารแผนกผู ป ว ยนอก
โรงพยาบาลนากลาง
1. ดานความเปนรูปธรรมดานรักษาพยาบาล

2. ดานการใหบริการที่มีการประกันคุณภาพ

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df

SS

MS

F

p-value

4
205
209
4
205
209

.519

.130
.461

.282

.890

.238
.584

.408

.803

94.498
95.018
.953
119.776
120.729
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ผลการวิเคราะห จาก ตาราง 6 การเปรียบเทียบความพึงพอใจดานการใหบริการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ
ผูรับบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง จําแนกตามอายุ เปรียบเทียบความพึงพอใจดานการใหบริการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลของผูรับบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง จําแนกตามอายุ โดยใชการวิเคราะหคาความแปรปรวน
ทางเดียว พบวา รายดาน 2 ดาน มีคา p-value เทากับ .890 และ .803 ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0)
หมายความวา ผูที่มารับบริการที่มีอายุตางกัน มีระดับความพึงพอใจการใหบริการดานรักษาพยาบาลของผูรับบริการแผนก
ผูปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง ดานความเปนรูปธรรมดานรักษาพยาบาล และดานการใหบริการที่มีการประกันคุณภาพ ไม
แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฏีของ Risser (1995) กลาววา เปนความรูสึกของผูมารับบริการตอสถานบริการตาม
ประสบการณที่ไดรับจากการเขาไปติดตอขอรับบริการในสถานบริการนั้นๆ
ตาราง 7 การเปรียบเทียบความพึงพอใจดานการใหบริการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผูรับบริการแผนกผูปวย
นอก โรงพยาบาลนากลาง จําแนกตามอายุ
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ด า น ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
รั ก ษา พยา บ า ล ข อ ง ผู รั บ บ ริ ก า รแ ผ น ก ผู ป ว ยน อ ก
โรงพยาบาลนากลาง

Brown-Forsythe

Statistic

df 1

df 2

p-value

1. ดานความนาเชื่อถือไววางใจไดในบริการพยาบาล
2. ดานการใหบริการที่ตอบสนองตอความตองการของ
ผูรับบริการ

ระหวางกลุม
ระหวางกลุม

.405
.430

4
4

94.716
79.522

.805
.787

3. ดานการใหบริการที่เขาใจและเห็นอกเห็นใจผูรับบริการ
ภาพรวม

ระหวางกลุม
ระหวางกลุม

.192
.318

4
4

106.845
100.315

.942
.865

ผลการวิเคราะห จากตาราง 7 การเปรียบเทียบความพึงพอใจดานการใหบริการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ
ผูรับบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง จําแนกตามอายุเปรียบเทียบความพึงพอใจดานการใหบริการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลของผูรับบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง จําแนกตามอายุ โดยใชสถิติ Brown-Forsythe พบวา
โดยภาพรวม และรายดาน 3 ดาน มีคา p-value เทากับ .865, .805, .787 และ .942 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ
ยอมรั บ สมมุ ติ ฐ านหลั ก (H0) หมายความว า ผู ที่ ม ารั บ บริ การที่ มี อายุ ต างกั น มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจการให บ ริ ก ารด า น
รักษาพยาบาลของผูรับบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง โดยภาพรวม ดานความนาเชื่อถือไววางใจไดในบริการ
พยาบาล ดานการใหบริการที่ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ และ ดานการใหบริการที่เขาใจและเห็นอกเห็นใจ
ผูรับบริการ ไมแตกตางกัน
ตาราง 8 ผลการทดสอบค าความแปรปรวนความพึงพอใจด านการใหบ ริการเกี่ย วกับการรั กษาพยาบาลของ
ผูรับบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง จําแนกตามระดับการศึกษา
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ด า น ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
รั ก ษา พยา บ า ล ข อ ง ผู รั บ บ ริ ก า ร แ ผ น ก ผู ป ว ยน อ ก
โรงพยาบาลนากลาง
1. ดานความเปนรูปธรรมดานรักษาพยาบาล

2. ดานความนาเชื่อถือไววางใจไดในบริการพยาบาล

3. ดานการใหบริการที่ตอบสนองตอความตองการของ
ผูรับบริการ
4. ดานการใหบริการที่มีการประกันคุณภาพ

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

df

SS

MS

F

p-value

2
207
209
2
207
209
2
207
209
2
207

.542

.271
.456

.593

.553

1.295
.597

2.169

.117

.849
.635

1.337

.265

.445
.579

.768

.465

94.476
95.018
2.591
123.607
126.198
1.699
131.493
133.191
.889
119.840
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ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ด า น ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
รั ก ษา พยา บ า ล ข อ ง ผู รั บ บ ริ ก า ร แ ผ น ก ผู ป ว ยน อ ก
โรงพยาบาลนากลาง

แหลงความ
แปรปรวน

df

SS

MS

F

p-value

1.072
.632

1.696

.186

.719
.498

1.443

.239

120.729
5. ดานการใหบริการที่เขาใจและเห็นอกเห็นใจผูรับบริการ

ภาพรวม

รวม

209

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

2
207
209
2
207
209

2.145
130.903
133.047
1.438
103.185
104.624

ผลการวิเคราะห จากตาราง 8 ผลการทดสอบค าความแปรปรวนความพึงพอใจดานการให บริการเกี่ย วกับ การ
รักษาพยาบาลของผูรับบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง จําแนกตามระดับการศึกษา เปรียบเทียบความพึงพอใจ
ดานการให บริ การเกี่ย วกับ การรักษาพยาบาลของผู รั บบริการแผนกผู ปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง จําแนกตามระดั บ
การศึกษา โดยใชการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดีย วพบวาโดยภาพรวมและรายดาน 5 ดาน มีคา p-value เทากับ
.239, .553, .117, .265, .465 และ .186 ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) หมายความวา ผูที่มารับบริการ
ที่ มี ร ะดั บ การศึ กษา ต างกัน มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจการให บ ริ การด านรั กษาพยาบาลของผู รั บ บริ การแผนกผู ป วยนอก
โรงพยาบาลนากลาง โดยภาพรวม ด านความเป นรูป ธรรมด านรั กษาพยาบาล ด านความนาเชื่อถื อไววางใจได ใ นบริ การ
พยาบาล ดานการใหบริการที่ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ ดานการใหบริการที่มีการประกันคุณภาพ และดาน
การใหบริการที่เขาใจและเห็นอกเห็นใจผูรับบริการ ไมแตกตางกัน
ตาราง 9 การเปรียบเทียบความพึงพอใจดานการใหบริการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผูรับบริการแผนกผูปวย
นอก โรงพยาบาลนากลาง จําแนกตามสถานภาพ
แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
2. ดานความนาเชื่อถือไววางใจไดในบริการพยาบาล
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
3. ดานการใหบริการที่ตอบสนองตอความตองการของ ระหวางกลุม
ผูรับบริการ
ภายในกลุม
รวม
4. ดานการใหบริการที่มีการประกันคุณภาพ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
5. ดานการใหบริการที่เขาใจและเห็นอกเห็นใจ
ระหวางกลุม
ผูรับบริการ
ภายในกลุม
รวม
ภาพรวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ความพึงพอใจดานการใหบริการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลของผูรับบริการแผนกผูปวยนอก
1. ดานความเปนรูปธรรมดานรักษาพยาบาล

df

SS

MS

F

p-value

3
206
209
3
206
209
3
206
209
3
206
209
3
206
209
3
206
209

3.109
91.908
95.018
5.984
120.214
126.198
5.060
128.131
133.191
4.761
115.969
120.729
4.044
129.003
133.047
4.311
100.313
104.624

1.036
.446

2.323

.076

1.995
.584

3.418*

.018

1.687
.622

2.712*

.046

1.587
.563

2.819*

.040

1.348
.626

2.152

.095

1.437
.487

2.951*

.034
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ผลการวิเคราะห จาก ตาราง 9 การเปรียบเทียบความพึงพอใจดานการใหบริการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ
ผูรั บบริ การแผนกผู ปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง จําแนกตามสถานภาพ เปรี ยบเทีย บความพึ งพอใจดานการให บ ริการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผูรับบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง จําแนกตามสถานภาพ โดยใชการวิเคราะห
คาความแปรปรวนทางเดี ยวพบวารายด าน2ดานมี คาp-value เทากับ .076 และ .095 ซึ่ง มากกวา .05 นั่นคือ ยอมรั บ
สมมุติฐ านหลัก (H0) หมายความวา ผูที่มารับบริการที่มี ระดับการศึกษา ตางกัน มีระดั บความพึงพอใจการใหบริการดาน
รักษาพยาบาลของผูรับบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนากลางดานความเปนรูปธรรมดานรักษาพยาบาล และดานการ
ใหบริการที่เขาใจและเห็นอกเห็นใจผูรับบริการ ไมแตกตางกัน
ตาราง 10 การเปรียบเทียบความพึงพอใจดานการใหบริการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผูรับบริการแผนกผูปวย
นอก โรงพยาบาลนากลาง จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ความพึ ง พอใจด า นการให บ ริ ก ารเกี่ ย วกั บ การ
แหลงความ
รัก ษาพยาบาลของผู รั บ บริ ก ารแผนกผู ป ว ยนอก
แปรปรวน
โรงพยาบาลนากลาง
1. ดานความเปนรูปธรรมดานรักษาพยาบาล
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
2. ดานความนาเชื่อถือไววางใจไดในบริการพยาบาล
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
3. ดานการใหบริการที่ตอบสนองตอความตองการของ ระหวางกลุม
ผูรับบริการ
ภายในกลุม
รวม
4. ดานการใหบริการที่มีการประกันคุณภาพ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
5. ดานการใหบริการที่เขาใจและเห็นอกเห็นใจ
ระหวางกลุม
ผูรับบริการ
ภายในกลุม
รวม
ภาพรวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df

SS

MS

F

p-value

3
206
209
3
206
209
3
206
209
3
206
209
3
206
209
3
206
209

5.324
89.694
95.018
2.421
123.777
126.198
2.711
130.480
133.191
.904
119.825
120729
1.945
131.102
133.047
2.396
102.008
104.624

1.775
.435

4.076*

.008

.807
.601

1.343

.262

.904
.633

1.427

.236

.301
.582

.518

.670

.648
.636

1.019

.385

.799
.496

1.069

.188

ผลการวิเคราะห จากตาราง 10 การเปรียบเทียบความพึงพอใจดานการใหบริการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ
ผูรั บบริการแผนกผูป วยนอก โรงพยาบาลนากลาง จําแนกตามรายไดเ ฉลี่ ยต อเดื อน เปรีย บเที ยบความพึ งพอใจดานการ
ใหบริการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผูรับบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน
โดยใชการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว พบวา โดยภาพรวม และรายดาน 4 ดาน มีคา p-value เทากับ .188, .262,
.236, .670 และ .385 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) หมายความวา ผูที่มารับบริการที่มี
รายได เ ฉลี่ ย ต อเดื อนต างกั น มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจการให บ ริ ก ารด านรั กษาพยาบาลของผู รั บ บริ ก ารแผนกผู ป ว ยนอก
โรงพยาบาลนากลาง โดยภาพรวม ดานความนาเชื่อถือไววางใจไดในบริการพยาบาล ดานการใหบริการที่ตอบสนองตอความ
ตองการของผูรับบริการ ดานการใหบริการที่มีการประกันคุณภาพ และดานการใหบริการที่เขาใจและเห็นอกเห็นใจผูรับบริการ
ไมแตกตางกัน
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ตาราง 11 การเปรียบเทียบความพึงพอใจดานการใหบริการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผูรับบริการแผนกผูปวย
นอกโรงพยาบาลนากลาง จําแนกตามสิทธิ์สวัสดิการดานสุขภาพ
ความพึงพอใจดานการใหบริการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ
สิทธิ์สวัสดิการ
ผูรับบริการแผนกผูป วยนอก โรงพยาบาลนากลาง
1. ดานความเปนรูปธรรมดานรักษาพยาบาล
มี
ไมมี
2. ดานความนาเชื่อถือไววางใจไดในบริการพยาบาล
มี
ไมมี
มี
3. ดานการใหบริการที่ตอบสนองตอความตองการของ
ผูรับบริการ
ไมมี
4. ดานการใหบริการที่มีการประกันคุณภาพ
มี
ไมมี
มี
5. ดานการใหบริการที่เขาใจและเห็นอกเห็นใจผูรับบริการ
ไมมี
ภาพรวม
มี
ไมมี

x

S.D.

T

df

p-value

3.74
3.65
3.81
3.83
3.73
3.69
3.83
3.83
3.72
3.66
3.77
3.73

.717
.519
.809
.675
.826
.711
.797
.636
.836
.671
.742
.591

.774

208

.440

-.120

208

.905

.296

208

.767

-.004

208

.997

.454

208

.650

.290

208

.772

ผลการวิเคราะห จากตาราง 11 การเปรียบเทียบความพึงพอใจดานการใหบริการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ
ผูรับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลนากลาง จําแนกตามสิทธิ์สวัสดิการดานสุขภาพเปรียบเทียบความพึงพอใจดานการ
ใหบริการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผูรับบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง จําแนกตามสิทธิ์สวัสดิการดาน
สุขภาพ โดยใชสถิติทดสอบ t พบวา โดยภาพรวม และรายดาน 5 ดาน มีคา p-value เทากับ .772, .440, .905, .767, .997
และ .650 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา .05 จึงยอมรับสมมุติฐาน (H0) หมายความวา ผูที่มารับบริการที่มีและไมมีสิทธิ์สวัสดิการดาน
สุขภาพ มีระดับความพึง พอใจการใหบริการดานรักษาพยาบาลของผูรับบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง โดย
ภาพรวม ดานความเปนรูปธรรมดานรักษาพยาบาล ดานความนาเชื่อถือไววางใจไดในบริการพยาบาล ดานการใหบริการที่
ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ ดานการใหบริการที่มีการประกันคุณภาพ และดานการใหบริการที่เขาใจและเห็น
อกเห็นใจผูรับบริการ ไมแตกตางกัน
ตารางที่ 12 การเปรี ย บเที ย บค าเฉลี่ ย รายคู ค วามพึ ง พอใจด านการให บ ริ การเกี่ ย วกับ การรั กษาพยาบาลของ
ผูรับบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง ดานการใหบริการที่มีการประกันคุณภาพ จําแนกตามสถานภาพ
หยาราง /
โสด
สมรส
หมาย
แยกกันอยู
สถานภาพ
3.49
3.83
3.53
3.76
x
*
-.340
-.081
-.331
โสด
3.49
(.007)
(.684)
(.348)
.009
.259
สมรส
3.83
(.152)
(.980)
-.250
หมาย
3.53
(.506)
หยาราง / แยกกันอยู
*

3.76

-

-

-

-

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเ คราะห จากตารางที่ 12 การเปรีย บเทีย บคาเฉลี่ ยรายคูค วามพึง พอใจด านการให บ ริการเกี่ย วกับการ
รักษาพยาบาลของผูรับบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง ดานการใหบริการที่มีการประกันคุณภาพ จําแนกตาม
สถานภาพ ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูความพึงพอใจดานการใหบริการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผูรับบริการแผนก
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ผูปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง ดานการใหบริการที่มีการประกันคุณภาพ จําแนกตามสถานภาพ พบวา สมรส กับ โสด มีคา
p-value เทากับ .007 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูที่มารับบริการที่มีสถานภาพสมรส มีระดับความพึงพอใจการใหบริการ
ดานรักษาพยาบาลของผูรับบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง ดานการใหบริการที่มีการประกันคุณภาพ แตกตาง
กับ โสด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูที่มารับบริการที่มีสถานภาพสมรส มีระดับความพึงพอใจการใหบริการ
ดานรักษาพยาบาลของผูรับบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง ดานการใหบริการที่มีการประกันคุณภาพ สูงกวา
โสด
ตารางที่ 13 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูความพึงพอใจดานการใหบริการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ
ผูรับบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง ดานความเปนรูปธรรมดานรักษาพยาบาล จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ต่ํากวา 10,000 10,001 –
20,001 –
ตั้งแต 30,001
บาท
20,000 บาท
30,000 บาท
บาทขึ้นไป
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
3.85
3.59
3.41
3.86
x
*
*
.449
.004
.269
ต่ํากวา 10,000 บาท
3.85
(.007)
(.007)
(.986)
.180
-.265
10,001 – 20,000 บาท
3.59
(.290)
(.282)
-.444
20,001 – 30,000 บาท
3.41
(.111)
ตั้งแต 30,001 บาทขึ้นไป

3.86

-

-

-

-

*

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเ คราะห จากตารางที่ 13 การเปรีย บเทีย บคาเฉลี่ ยรายคูค วามพึง พอใจด านการให บ ริการเกี่ย วกับการ
รักษาพยาบาลของผูรับบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง ดานความเปนรูปธรรมดานรักษาพยาบาล จําแนกตาม
รายได เ ฉลี่ ย ตอเดื อนผลการเปรี ย บเที ยบค าเฉลี่ ย รายคู ค วามพึ ง พอใจด านการให บ ริ การเกี่ยวกับ การรั กษาพยาบาลของ
ผูรับบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง ดานความเปนรูปธรรมดานรักษาพยาบาล จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน
พบวา ต่ํากวา 10,000 บาท กับ 10,001 – 20,000 บาท และ20,001 – 30,000 บาท มีคา p-value เทากับ .007 และ .007
ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูที่ มารั บบริการที่มี รายไดเฉลี่ย ตอเดื อน ต่ํ ากวา 10,000 บาท มีร ะดับ ความพึง พอใจการ
ใหบริ การดานรักษาพยาบาลของผูรับ บริการแผนกผู ปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง โดยภาพรวม แตกตางกับ 10,001 –
20,000 บาท และ20,001 – 30,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูที่มารับบริการที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ต่ํากวา 10,000 บาท มีระดับความพึงพอใจการใหบริการดานรักษาพยาบาลของผูรับบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนา
กลาง โดยภาพรวม สูงกวา 10,001 – 20,000 บาท และ 20,001 – 30,000 บาท

สรุปและอภิปรายผล
ระดั บความพึง พอใจการให บริ การด านรั กษาพยาบาลแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนากลาง โดยภาพรวม และ
รายดาน 5 ดาน อยูในระดับมาก ลําดับแรก ดานการใหบริการที่มีการประกันคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับทฤษฏีแนวคิดของ
Morse (1995) กลาววา เมื่อผูปวยเขารับการรักษาในโรงพยาบาล ความพึงพอใจของผูปวย ถือไดวาเปนเกณฑอยางหนึ่งที่
ใชสํ าหรั บวัดคุณภาพของการใหบริ การ รองลงมา ด านความนาเชื่ อถือไววางใจไดใ นบริ การพยาบาล ดานการให บริการที่
ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฏีของ Risser (1995) กลาววา เปนความรูสึกของ
ผูมารับบริการตอสถานบริการตามประสบการณที่ไดรับจากการเขาไปติดตอขอรับบริการในสถานบริการนั้นๆ ดานความเปน
รูปธรรม ดานรักษาพยาบาล และดานการใหบริการที่เขาใจและเห็นอกเห็นใจผูรับบริการ มีระดับความพึงพอใจการใหบริการ
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ดานรักษาพยาบาลแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลนากลางโดยภาพรวม สูงกวากลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือน สอดคลองกับแนวคิด
ทฤษฏีของ Weber (1966) กลาววา รัฐมีหนาที่จัดใหบริการที่มีประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอประชาชนมากที่สุด คือ
การใหบริการที่ไมคํานึงถึงตัวบุคคล
ขอเสนอแนะ
1 ควรนําผลการวิจัยเกี่ย วกับการให บริ การที่ เข าใจและเห็ นอกเห็นใจผูรั บบริการ มาใชใ นการปรั บปรุง ดานการ
ใหบริการที่มีการประกันคุณภาพ เพื่อสรางมาตรฐานในการใหบริการ
2. ควรนําผลการวิจัย เรื่ อง การศึกษาระดั บ ความพึ ง พอใจการให บ ริ การด านรั กษาพยาบาลแผนกผู ป วยนอก
โรงพยาบาลนากลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู ที่ไดไ ปกําหนดกลยุท ธ แนวทาง นโยบายการให บริการ รวมถึ ง
คุณภาพการรักษาพยาบาล เพื่อนํามาใชในการพัฒนาองคกรตอไป
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1 ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการใหบริการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เพื่อที่จะไดนําขอมูลมาใชในการ
ประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของหนวยงานตอไป
2 ควรแยกศึกษารายละเอียดในแตละองคประกอบ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกครอบคลุมในทุกมิติ โดยอาจนําเทคนิคการ
วิจัยเชิงคุณภาพ เชน การสัมภาษณระดับลึก การสนทนากลุมแบบเจาะจงมาใชในการรวบรวมขอมูล
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ขององคการบริหารสวนตําบลหาดคัมภีร อําเภอปากชม จังหวัดเลย
โสวิท ผดุงสิทญิ1์ และสุดาภรณ อรุณดี2
1

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
2
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1
โทรศัพท : 084 – 953 - 1750 e-mail : Kebtawanteekeuysongfha_333@hotmail.com
2
โทรศัพท : 095 – 656 - 2454 e-mail : Sudabhorn.ar@ssru.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล พรอม
กั บ เปรี ย บเที ย บระดั บ การมี ส ว นร ว มของประชาชนในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาสามป ข ององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 351 คน ทําการ
วิเคราะหและประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรู ปในการจัดทํ าแผนพัฒนาสามป ขององคการบริห ารสวนตําบล พบวา โดย
ภาพรวม มีสวนรวมอยูในระดับมาก แตปจจัยสวนบุคคล พบไมแตกตางกัน จึงขอเสนอแนะวา ควรมีแนวทางในการสงเสริมให
ความรูความเขาใจถึงความสําคัญและคุณประโยชนของการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาโดยการจัดการ
ประชุม อบรมใหความรูในเรื่องการจัดทําแผนสามปแกประชาชนใหทั่วถึง ควรใหประชาชนเขาถึงรูปแบบ โอกาส และวิธีที่จะ
เขามามีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา โดยตองประชุมชี้แจงในทุกโอกาส เพื่อใหป ระชาชนได รับทราบถึ ง
วิธีการในการเขารวมกิจกรรมที่องคการบริหารสวนตําบลจัดขึ้น ควรจัดกิจกรรมองคการบริหารสวนตําบลพบประชาชน เพื่อ
เปดโอกาสใหประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ พรอมรับทราบปญหาและกลาที่จะรวมแกปญหา วางแผน
มากขึ้น ควรทําการกระตุนประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชนเขารวมประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาใหมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกร ควรปรับทัศนคติหรือสรางความเขาใจใหกับประชาชนใหรับรูถึงบทบาทหนาที่ในการมี
สวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น ซึ้งมิใชเปนหนาที่ของผูบริหารหรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเทานั้นแตเปนหนาที่ของ
ประชาชนทุกคน
คําสําคัญ : การมีสวนรวมของประชาชน, การจัดทําแผนพัฒนาสามป, การจัดการ, อบต.จังหวัดเลย

117

People’s Participation in Formulating the Three - year Development
Plan of Hadkumpee Sub district Administrative Organization,
Pakchom District, Loei Province
Sowit Padungsit1 and Sudabhorn Arundee2
Graduate Students Master of Public Administration.Suan Sunandha Rajabhat University
College of Innovation and Management Suan Sunandha Rajabhat University
Tel: 084-9531750 E-Mail : Kebtawanteekeuysongfha_333@hotmail.com
Tel: 09-5656-2454 E-Mail : sudabhorn.ar@ssru.ac.th

Abstract
The research study level the people’s participation in formulating the three years development
plan and compare the participation level of people in the people’s participation in formulating the three
years development plan by distinguishing follow factor of personal by used a questionnaire was the tool
to collect data from simple random 351 persons by to analysis and process with finished program. The
results of the study were as a whole was at high level but by distinguishing follow factor of personal was
not different. The suggestions should has a guild line to support and give knowledge understand to
importance and benefit of people’s participation in making development plan of three years by meeting
training and giving knowledge in formulating the three years development plan to all of people, should
take the people in to the model, opportunity and method to come in to people’s participation in
formulating the three by must meeting in every opportunity for people to known the method to come in
to participate in activities at sub-district administrative organization get setting, should set activities subdistrict administrative organization meet people for open opportunity to share opinions, to suggest,
known the problems, solve problems and plan together more, should motivate, public relation and invite
the people to participate in the meeting community for formulating the three years development plan
more, especially the people which were a famer, should change or making understanding with people to
known of role in the people’s participation to develop the local, which is not just only the role of officer
or administrator, but it was the role all of people.
Key words : People’s Participation , Formulating of three years development plan , Management
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บทนํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติถึงการกระจายอํานาจไวในมาตรา 78 (3) กลาวคือ
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่พึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถิ่นไดเอง สงเสริมใหองคกร
ปกครองส วนท อ งถิ่ น มี ส ว นร ว มในการดํ า เนิ นการตามแนวนโยบายพื้ นฐานแห ง รั ฐ พั ฒ นาเศรษฐกิจของท องถิ่ นระบบ
สาธารณูปโภค ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐาน สารสนเทศในทองถิ่นใหทั่ วถึงเทาเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่ มี
ความพรอมให เปนองค กรปกครองส วนท องถิ่นขนาดใหญ โดยคํ านึง ถึงเจตนารมณ ของประชาชนในจัง หวัด นั้น และยังได
บัญญัติเรื่องการปกครองสวนทองถิ่นตามมาตรา 281 วารัฐตองใหความอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามหลักแหงการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการ
จัดทําบริการสาธารณะ และมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในพื้นที่ (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น. 2553 : ออนไลน)
(โกวิทย พวงงาม.2550, 11) การปกครองทองถิ่น (Local Government) ถือเปนรูปแบบหนึ่งที่เปนพื้นฐานการ
ปกครองในระบบประชาธิปไตย และมีความสําคัญตอการฝกหัดประชาธิปไตย โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริมกระบวนการมี
สวนรวมในชุมชนที่จะตอบสนองปญหาความเปนอยูและทรัพยากรธรรมชาติของชุ มชนไดเปนอยางดี ซึ่งลําพังเพียงรัฐบาล
กลางในฐานะที่ตองดูแลประชาชนโดยรวมทั่วประเทศ ไมสามารถตอบสนองปญหาและความตองการหรือแกไขไดอยางทั่วถึง
และตรงความตองการของประชาชนในแตละพื้นที่ไดอยางแทจริง ทําใหรัฐบาลหลายประเทศไดมีการเปลี่ยนแปลงการบริหาร
การปกครองแบบรวมศูนยอํานาจไวที่สวนกลาง (Centralization) มาเปนการบริหารการปกครองแบบการกระจายอํานาจ
(Decentralization) มากขึ้น เพื่อมุงหมายใหสิทธิแกชุมชนในการตัดสินใจดําเนินภารกิจของทองถิ่น ซึ่งอาจกลาวไดวาเปน
การใชฐานทองถิ่นในการพัฒนาประเทศ
(กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 2546, 3) พระราชบั ญ ญั ติ กํ าหนดแผนและขั้ นตอนการกระจายอํ านาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติใหเทศบาล องคการบริหารสวนตําบลและ
การปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองการวางแผนพัฒนาทองถิ่ น
เปนการตัดสินใจลวงหนาเกี่ยวกับการกําหนดทิศทางพัฒนาทองถิ่นในดานเศรษฐกิจ สังคม โครงสรางพื้นฐาน การเมือง การ
บริหารและสิ่งแวดลอม โดยมีการนําปญหา ความตองการและศักยภาพของทองถิ่นมาวิเคราะห เพื่อกําหนดจุดมุงหมายและ
แนวทางในการพัฒนาแลวนํากรอบแนวทางมากําหนดรายละเอียดในรูปแผนงานและโครงการ เพื่อใหมีความสอดคลองกัน
อยางเปนระบบ เพื่อกําหนดวัต ถุประสงค ตัด สินใจและวินิจฉั ยทางเลือกในอนาคต เพื่ อให องคกรประสบความสําเร็ จตาม
วัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสามารถแกปญหาสนองตอบความตองการและเปาหมายการพัฒนาศักยภาพ
องคกรได
(องคการบริหารสวนตําบลหาดคัมภีร : 2558) องคการบริหารสวนตําบลหาดคัมภีร อําเภอปากชม จังหวัดเลย เปน
องคการบริหารสวนตําบลหนึ่ง ที่เกิดขึ้นตามผลของพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 โดย
ได รั บ การยกฐานะจากสภาตํ าบลเป นองค การบริ ห ารส วนตํ าบล เพื่ อ พ.ศ. 2540 มี พื้ นที่รั บ ผิ ด ชอบ จํานวน 6 หมู บ าน
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของตําบลหาดคัมภีร จากการสํารวจในเบื้องตนพบวาที่ผานมา ประชาชนยังไมใหความสําคัญตอการมี
สวนรวมหรือการใหความรวมมือในการจัดทําแผนพัฒ นาสามปเทาที่ควร เนื่องจากประชาชนบางสวนไม มีความรูหรือไมใ ห
ความสําคัญในการจัดทําแผนพัฒนาสามป กลาวคือ ประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสามป ในป พ.ศ. 2556
คิดเปน 53.68 % พ.ศ. 2557 คิดเปน 52.74 % และ พ.ศ. 2558 คิดเปน 54.26 %
จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยซึ่งเปนรองปลัดขององคการบริหารสวนตําบลหาดคัมภีร จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึง
แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป ขององคการบริหารสวนตําบลหาดคัมภีร โดย
มุงหวังวาผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะเปนขอมูลสําคัญขององคการบริหารสวนตําบลหาดคัมภีร ในการที่จะสงเสริมและพัฒนาให
ประชาชนไดเขาไปมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสามป ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยเนนการมีสวนรวม
อยางแทจริง เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นไดรั บผลประโยชนแ ละตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริงและ
ยั่งยืนตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
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1.เพื่ อศึกษาระดับการมีส วนร วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององค การบริหารสวนตําบลหาด
คัมภีร อําเภอปากชม จังหวัดเลย
2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวน
ตําบลหาดคัมภีร อําเภอปากชม จังหวัดเลย จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
สมมติฐานของการวิจัย
ประชาชนที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล
หาดคัมภีร อําเภอปากชม จังหวัดเลย แตกตางกัน
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล
หาดคัมภีร อําเภอปากชม จังหวัดเลย ผูวิจัยไดศึกษาจากแนวความคิดของ Cohen and Uphoff (1977 , 17-19) เพื่อใช
เปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ไดแก (1.) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (2).การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (3.)การมีสวนรวมใน
การรับผลประโยชน (4.)การมีสวนรวมในการประเมินผล ประชากร ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลหาดคัมภีร อําเภอปากชม จังหวัดเลย จํานวน 3,923 คน ขอบเขตดานพื้นที่ทําการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ใชเขตพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลหาดคัมภีร อําเภอปากชม จังหวัดเลย จํานวน 6 หมูบาน ไดแก บานหาดคัมภีร หมูที่ 1 บานคกเวา
หมูที่ 2 บานหวยขอบ หมูที่ 3 บานหวยเหียม หมูที่4บานปากมั่ง หมูที่ 5 บานนาโม หมูที่ 6 ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวน
บุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา สถานภาพสมรสและระยะเวลาการอยูอาศัยในทองถิ่น ตัวแปร
ตาม คือ การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลหาดคัมภีร อําเภอปากชม
จังหวัดเล การวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการในชวง เดือนกันยายน 2559–พฤศจิกายน 2559

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูวิจัยจึงทําการศึกษา เรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล
หาดคัมภีร อําเภอปากชม จังหวัดเลย เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป
ขององคการบริหารสวนตําบลหาดคัมภีร อําเภอปากชม จังหวัดเลย ดังนั้น จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของแนวคิดของ
Cohen and Uphoff (1977 , 17-19)ผูศึกษาวิจัยจึงไดกําหนดตัวแปรในการศึกษา ดังนี้
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล
1 . เพศ
2. อายุ

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป

3. อาชีพ

1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ

4. รายได

2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ

5. ระดับการศึกษา

3. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน

6. สถานภาพสมรส

4. การมีสวนรวมในการประเมินผล

7. ระยะเวลาการอยูอาศัยในทองถิ่น
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ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหาดคัมภีร
อําเภอปากชม จังหวัดเลย จํานวนทั้งสิ้ น 3,923 คน กลุมตัวอยาง ซึ่งเปนผูใหขอมู ลในการศึ กษาครั้งนี้ ผูศึกษาดํ าเนินการ
คัดเลือก และสุม ตัวอยาง ไดแก กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size) ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ โดยใชการกําหนดขนาด
กลุมตัวอยาง เทียบสัดสวนจากประชากร ตามตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejecie and Morgan อางใน บุญชม ศรีสะอาด.
2545 : 40) เทียบสัดสวนประชากรและสุมตัวอยางโดยวิธีสุมตัวอยางแบบบังเอิญหรือแบบสะดวก ไดขนาดกลุมตัวอยาง
จํานวน 351 คน จากประชากรจํานวน 3,923 คน ในการวิจัยเชิงปริมาณ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ด วยการศึ กษาวิ จัย ครั้ ง นี้ เป น การวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณผสมผสานการวิ จัย เชิ ง คุ ณภาพผู วิ จัย จึง ใช เ ครื่ อ งมื อที่ เ ป น
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณแบบเปนทางการ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามขั้นตอน ดังนี้
แบบสอบถามที่ใชกับกลุมตัวอยางที่เปนประชาชนทั่วไปที่อาศัยในเขตองคการบริหารสวนตําบลหาดคัมภีร อําเภอ
ปากชม จังหวัดเลย จํานวน 351 คน มีแนวคําถามดังนี้
ตอนที่1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปน แบบตรวจสอบรายการ (Check
list) ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา สถานภาพและระยะเวลาการอยูอาศัยในทองถิ่น
ตอนที่2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวน
ตําบลหาดคัมภีร อําเภอปากชม จังหวัดเลยเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยเรียงจากมากที่สุด มาก ปานกลาง
นอย และนอยที่สุด ของลิเคิรท (Best&Kahn. 1993: 247)
ตอนที่3 เปนคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด (Open-ended
Form) เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
1. ศึ กษาทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และแนวความคิ ดที่ เกี่ย วข องจากเอกสารงานวิจัยและตํ าราที่ เ กี่ย วข องกับ
ประเด็นที่ตองศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดหัวขอคําถามในแบบสอบถาม
2. ทบทวนระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรและเทคนิคในการออกแบบสอบถาม
3. สร า งแบบสอบถาม กํ า หนดเนื้ อ หาในข อ ความให ค รอบคลุ ม เรื่ อ งที่ ทํ า การศึ ก ษาโดยพิ จ ารณาให ผู ต อบ
แบบสอบถามสามารถตอบขอเท็จจริงตามวัตถุประสงคที่วางไว
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้น สํ าหรับ การศึ กษาวิจัยไปทํ าการทดสอบหาคาความเที่ยงตรง (validity) และ
ความเชื่ อมั่ น (reliability) ได แ ก 1) การหาค าความเที่ ย ง (Validity) นําแบบสอบถามให ผู เ ชี่ ย วชาญ จํานวน 3 ท าน
ทํ าการตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อหา (Content Validity) หลั ง จากนั้น นํามาหาค าดั ช นีค วามสอดคล อ ง (IOC)
โดยใชสูตร IOC =

∑

2.) การหาความเชื่อมั่น (Reliability) เมื่อผูวิจัยไดปรับปรุงเครื่องมือแลว จงนําแบบสอบถามที่

ปรับปรุงแลวไปทดสอบความเชื่อมั่น โดยการหาความเชื่อมั่น (Reliability) กับลูกคาสมาชิกของรานขายยาตามแนวคิดสวน
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ประสมทางการตลาดพูลทรัพยฟารมา อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน หลักจากนั้นนํา
แบบสอบถามมาวิเคราะหเพื่อหาความเชื่อมั่น คํานวณหาคาอัลฟา โดยวิธีกาของครอนบรัค (Cronbach alpha Coefficient
1970 : 202-204) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.76 ซึ่งผานเกณฑสามารถนําไปเก็บรวบรวมตอไป 3.) นําแบบสอบถามที่ผาน
การตรวจสอบคาความเชื่อมั่นแลวไปใชกับกลุมตัวอยางที่กําหนดไว เพื่อนําผลมาวิเคราะหตามวัตถุประสงคและสมมุติฐานของ
การวิจัยตอไป
การวิเคราะหขอมูล
เมื่อไดแบบสอบถามกลับคืนมาแลว ทําการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแลวนําไปลงรหัสและทําการ
วิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยนําขอมูลจากแบบสอบถาม และทําการวิเคราะหขอมูล ซึ่งมีสถิติที่ใชในการวิเคราะห ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยผลจากคาความถี่ โดยใชคาเฉลี่ย อธิบายระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชน (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นําเสนอขอมูลดวยตาราง เพื่ออธิบายขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับ
กลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษาและระยะเวลาการอยูอาศัยในทองถิ่น ซึ่งมีการแปลความหมายของ
ขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑ โดยใชคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ (ภัทราพร เกษสังข. 2549: 109) คะแนนเฉลี่ย 4.51–5.00หมายถึง
การมีสวนรวมในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง การมีสวนรวมในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 2.51–3.50
หมายถึ ง การมีส วนร วมในระดั บ ปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 1.51–2.50 หมายถึ ง การมี ส วนร วมในระดั บ นอยคะแนนเฉลี่ ย
1.00–1.50 หมายถึง การมีสวนรวมในระดับนอยที่สุด
2.ปญหาและขอเสนอแนะ ที่เปนคําถามปลายเปด ( Open- endcd Form) ใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content
Analysis) โดยจัดคําตอบเขาประเด็นเดียวกันแลวแจกแจงความถี่ หาคารอยละ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1.เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหาร
สวนตําบลหาดคัมภีร อําเภอปากชม จังหวัดเลย ตามตัวแปรอิสระใช t-test สําหรับตัวแปรอิสระออกเปน 2 กลุม ไดแก เพศ
2.คา One Way ANOVA ใชทดสอบเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ ซึ่งจําแนกออกเปน 3 กลุมขึ้นไปเพื่อทํา
การทดสอบเป นรายคู ได แก อายุ อาชี พ รายได ระดับ การศึกษา ระยะเวลาการอยูอาศั ยในท องถิ่น และมีส วนรวมของ
ประชาชนในการจัดทํ าแผนพั ฒนาสามปข ององคการบริห ารสวนตํ าบลหาดคั มภี รสํ าหรับ คานัย สําคั ญทางสถิ ติที่ ใช ในการ
วิเคราะหครั้งนี้กําหนดไวที่ระดับ 0.05
3.การวิเคราะหเนื้อหาเชิงตรรกะ (Logical Analysis) คําถามปลายเป ดที่ประชาชน ได แสดงความคิดเห็ นแนว
ทางการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลหาดคัมภีร อําเภอปาก
ชม จังหวัดเลย
4.การวิเคราะหเนื้อหาเชิงตรรกะ แบบอุปนัยยอยไปใหญ (Inductive) และสรุปสังเคราะหมาเปนแนวทางคําตอบ
เขียนเปนเชิงพรรณนาเปนเนื้อหา โดยวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ เพื่อใหไดเนื้อหาที่มีความสมบูรณใน
ขอมูลหรือการตีความสรางขอสรุปและขยายผลการศึกษาใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลหาด
คัมภีร อําเภอปากชม จังหวัดเลย
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ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกตางการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหาร
สวนตําบลหาดคัมภีร อําเภอปากชม จังหวัด เลย โดยจําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส และระยะเวลาการอยูอาศัยในทองถิ่น
ตารางที่ 1 วิเ คราะหการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํ าแผนพัฒนาสามปขององค การบริหารสวนตําบลหาดคัมภี ร
อําเภอปากชม จังหวัดเลย
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการ
บริหารสวนตําบลหาดคัมภีร อําเภอปากชม จังหวัดเลย

ระดับการมีสวนรวม


S.D.

แปลผล

1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ

3.78

.87

มาก

2. การมีสวนรวมในการดําเนินงาน

3.95

.74

มาก

3. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน

3.62

.85

มาก

4. การมีสวนรวมในการประเมินผล

3.46

.96

ปานกลาง

3.70

.54

มาก

ภาพรวม

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลหาดคัมภีร อําเภอปากชม
จังหวัด เลย พบวา โดยภาพรวม มีส วนรวมอยู ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ประชาชนมีส วนร วมในการ
ดําเนินงาน อยูในระดับมาก มีสวนรวมในการตัดสินใจ อยูในระดับมาก มีสวนรวมในการรับผลประโยชน อยูในระดับมาก และ
มีส วนรวมในการประเมิ นผล อยูใ นระดับ นอยเมื่ อจําแนกการมี สวนรวมของประชาชนในการจัด ทําแผนพัฒ นาสามปข อง
องคการบริหารสวนตําบลหาดคัมภีร อําเภอปากชม จังหวัดเลย เปนรายขอในแตละดาน ไดผลการวิจัย ดังนี้
ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป ขององคการบริหาร
สวนตําบลหาดคัมภีร อําเภอปากชม จังหวัดเลย พบวา ภาพรวมมีสวนรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ประชาชนมี ส ว นร วมอยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด คื อ องค ก ารบริ ห ารส วนตํ า บลมี การจัด ประชุ ม ชี้ แ จงแกป ระชาชนเกี่ย วกั บ
กระบวนการจัดทําแผนองคกรปกครองสวนทองถิ่น รองลงมา 3 ลําดับแรก คือ มีโอกาสรวมสังเกตการณในการประชุมรับฟง
ความคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาฯ ในการจัดทําแผนพัฒนาฯ ประชาชนมีสวนรวมตัดสินใจในการทรัพยากรของทองถิ่นที่มี
อยูอยางจํากัด ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม องคการบริหารสวนตําบล สนับสนุนใหมีการจัดตั้งกลุม/องคการในชุมชน
เพื่อเสนอความตองการของกลุม/องคการในการวางแผนพัฒนา ตามลําดับ และมีสวนร วมนอยที่สุด คือ ความคิดเห็นหรื อ
ความตองการของทานเคยไดรับการบรรจุไวในแผนพัฒนาฯ
ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหาร
สวนตําบลหาดคัมภีร อําเภอปากชม จังหวัดเลย พบวา ภาพรวมมีสวนรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ประชาชนมีสวนรวมอยูในระดับมากที่สุด คือ ไดรวมสนับสนุนหรือดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาฯ รองลงมา 3
ลําดับแรก คือ มีสวนรวมกิจกรรมดานสาธารณสุขในเขตองคการบริหารสวนตําบล มีสวนรวมกิจกรรม/โครงการดานการศึกษา
ในเขตองคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลมีการสนับสนุนใหมี การจัดตั้งกลุมหรือเปนสมาชิก เพื่อรวมทํา
โครงการ/กิจกรรมตามแผนพั ฒนาฯ ตามลําดับ และมี สวนร วมนอยที่ สุด คือ มี สวนร วมในการสนับสนุนทางด านการเงิ น
อุปกรณ ใหแกองคการบริหารสวนตําบลเพื่อนําไปพัฒนาทองถิ่น
ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการ
บริหารสวนตําบลหาดคัมภีร อําเภอปากชม จังหวัดเลย พบวา ภาพรวมมีสวนรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
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พบวา ประชาชนมีสวนรวมอยูในระดับมากที่สุด คือ แผนพัฒนาฯ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนประโยชนในการแกปญหา
ดานโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน ไฟฟา น้ําประปา ในเขต องคการบริหารสวนตําบลของทาน รองลงมา 3 ลําดับแรก คือ ใน
ภาพรวม ทานไดรับประโยชนจากแผนพัฒนาฯ มากนอยเพียงใด รวมผลักดันโครงการตามแผนพัฒนาหรือโครงการจําเปน
เรงดวนจากแผนพัฒนาไปทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย เมื่อแผนพัฒนาฯ ไดดําเนินการแลว คุณภาพชีวิตของทานดีขึ้น
ตามลําดับ และมีสวนรวมนอยที่สุด คือ รวมเผยแพรความกาวหนาของการจัดทําแผนพัฒนาฯ
ดานการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปของ
องคการบริหารสวนตําบลหาดคัมภีร อําเภอปากชม จังหวัดเลย พบวา ภาพรวมมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ประชาชนมีสวนรวมอยูในระดับมากที่สุด คือ รวมตรวจสอบความโปรงใสของการบริหารงาน รองลงมา 3
ลําดับแรก คือ องคการบริหารสวนตําบลเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางตามแผนพัฒนาฯตอสาธารณะ รวมตรวจสอบ
การใชงบประมาณในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม มีสวนรวมในการติดตามโครงการ/กิจกรรมวาบรรลุวัตถุประสงค ที่
กําหนดไวในแผนพัฒนา ตามลําดับ และมีสวนรวมนอยที่สุด คือ รวมในการตรวจสอบการจัดทําบัญชีขององคการบริหารสวน
ตําบล
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกตางการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล
หาดคั มภี ร อํ าเภอปากชม จัง หวัดเลย โดยจําแนกตาม เพศ อายุ อาชี พ รายได ระดับ การศึ กษา สถานภาพสมรส และ
ระยะเวลาการอยูอาศัยในทองถิ่น
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกตางการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวน
ตําบลหาดคัมภีร อําเภอปากชม จังหวัดเลย โดยจําแนกตามเพศ
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป

เพศชาย

เพศหญิง

t-test

p-value



S.D.



S.D.

1. การมีสวนรวม ในการตัดสินใจ

3.81

.51

3.75

.49

.880

.380

2. การมีสวนรวมในการดําเนินงาน

3.93

.57

3.97

.60

.464

.643

3. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน

3.60

.68

3.64

.59

.612

.541

4. การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล

3.45

.73

3.47

.53

.453

.452

3.70

.62

3.71

.54

.602

.505

ภาพรวม

การมี สวนร วมของประชาชนในการจั ดทําแผนพัฒนาสามป ขององคการบริหารสวนตําบลหาดคัมภีร อําเภอปากชม
จังหวัดเลย จําแนกตามเพศ พบวา ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสามป โดยภาพรวม ไมแตกตาง
กัน เมื่อเปรียบเทียบเปนรายดาน พบวา ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสามป ทุกดานไมแตกตาง
กัน
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกตางการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวน
ตําบลหาดคัมภีร อําเภอปากชม จังหวัดเลย โดยจําแนกตามอายุ
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป

แหลงความ
แปรปรวน

f

SS

S

F

p-value
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1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ
2. การมีสวนรวมในการดําเนินงาน
3. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน
4. การมีสวนรวมในการ ติดตามและประเมินผล

ภาพรวม

49
51

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

49
51
49
51
49
51
49
51

1.119
123.258
124.377
1.530
60.317
61.847
1.040
132.773
133.813
.440
132.678
133.118
.485
128.621
129.106

.706
721

1.367

073

.510
349

331

051

.013
772

1.313

272

.545
772

1.331

072

121
301

.402

807

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพั ฒนาสามปขององค การบริหารสวนตําบลหาดคั มภีร อําเภอปากชม
จังหวัดเลย จําแนกตามอายุ พบวา ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสามป โดยภาพรวมไมแตกตาง
กัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ไมแตกตางกัน
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกตางการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวน
ตําบลหาดคัมภีร อําเภอปากชม จังหวัดเลย โดยจําแนกตามอาชีพ
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป
1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
2. การมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
3. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
4. การมี ส ว นร ว มในการติ ด ตามและ ระหวางกลุม
ประเมินผล
ภายในกลุม
รวม
ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม
ภาพรวม
ภายในกลุม
รวม

f

SS

S

F

p-value

49
51

1.119
123.258
124.377
1.530
60.317
61.847
1.040
132.773
133.813
.440
132.678
133.118
.485
128.621
129.106

924
627

.602

211

617
463

.401

293

523
512

.421

350

.035
427

.521

153

.725
249

6.92
0*

000

49
51
49
51
49
51
49
51

การมีส วนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตํ าบลหาดคั มภี ร อํ าเภอปากชม
จังหวัดเลย จําแนกตามอาชีพ พบวา ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสามป โดยภาพรวมแตกตาง
กันอยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบความแตกตางการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวน
ตําบลหาดคัมภีร อําเภอปากชม จังหวัดเลย โดยจําแนกตามรายได
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนา
สามป
1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ

แหลงความ
แปรปรวน

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
2. การมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
3. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน
ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม
ภายในกลุม
รวม
4. การมี ส ว นร ว มในการติ ด ตามและ ระหวางกลุม
ประเมินผล
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภาพรวม
ภายในกลุม
รวม

f

SS

S

F

p-value

49
51

1.119
123.258
124.377
1.530
60.317
61.847
1.040
132.773
133.813
.440
132.678
133.118
.485
128.621
129.106

924
336

.461

211

683
423

1.403

164

562
139

.516

395

.118
212

.474

097

.002
264

545

202

49
51
49
51
49
51
49
51

การมีส วนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตํ าบลหาดคั มภี ร อํ าเภอปากชม
จังหวัดเลย จําแนกตามรายได พบวา ประชาชนที่มีร ายไดต างกัน มี สวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสามป โดยภาพรวมไม
แตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ไมแตกตางกัน
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบความแตกตางการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวน
ตําบลหาดคัมภีร อําเภอปากชม จังหวัดเลย โดยจําแนกตามระดับการศึกษา
การมี ส วนร วมของประชาชนในการจัดทํ า แ ห ล ง ค ว า ม
f
แผนพัฒนาสามป
แปรปรวน
1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ระหวางกลุม
49
ภายในกลุม
51
รวม
49
2. การมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
51
รวม
3. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน
ระหวางกลุม
49
ภายในกลุม
51
รวม
49
4. การมี ส ว นร ว มในการติ ด ตามและ ระหวางกลุม
ประเมินผล
ภายในกลุม
51
รวม

SS

S

F

p-value

1.119
123.258
124.377
1.530
60.317
61.847
1.040
132.773
133.813
.440
132.678
133.118

.038
256

1.112

352

462
384

.574

334

.253
436

.403

214

640
305

.501

164
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การมี ส วนร วมของประชาชนในการจัดทํ า แ ห ล ง ค ว า ม
f
แผนพัฒนาสามป
แปรปรวน
ระหวางกลุม
49
ภาพรวม
ภายในกลุม
51
รวม

SS

S

.485
128.621
129.106

F

942
472

p-value

.338

189

การมีส วนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตํ าบลหาดคั มภี ร อํ าเภอปากชม
จังหวัดเลย จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ไมแตกตางกัน
ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบความแตกตางการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวน
ตําบลหาดคัมภีร อําเภอปากชม จังหวัดเลย โดยจําแนกตามสถานภาพสมรส
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แหลงความ
แผน
f
SS
S
F
p-value
แปรปรวน
พัฒนาสามป
1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ระหวางกลุม
49
1.119
636
.623
158
51
123.258
492
ภายในกลุม
124.377
รวม
49
1.530
.300 1.264
249
2. การมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
51
60.317
573
รวม
61.847
ระหวางกลุม
49
1.040
438
.515
221
3. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน
ภายในกลุม
51
132.773
362
รวม
133.813
4. การมี ส ว นร ว มในการติ ด ตามและ ระหวางกลุม
49
.440
.397
.404
086
ประเมินผล
ภายในกลุม
51
132.678
640
รวม
133.118
ระหวางกลุม
49
.485
627
.441
202
ภาพรวม
ภายในกลุม
51
128.621
533
รวม
129.106
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพั ฒนาสามปขององค การบริหารสวนตําบลหาดคั มภีร อําเภอปากชม
จังหวัดเลย จําแนกตามสถานภาพสมรส พบวา ประชาชนที่มีสถานภาพสมรสตางกัน มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ไมแตกตางกัน
ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบความแตกตางการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวน
ตําบลหาดคัมภีร อําเภอปากชม จังหวัดเลย โดยจําแนกตามระยะเวลาการอยูอาศัยในทองถิ่น
การมีสวนรวมของประชาชนในการ
แหลงความ
จัดทําแผนพัฒนาสามป
แปรปรวน
1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
2. การมีสวนรวมในการดําเนินงาน ระหวางกลุม
ภายในกลุม

f

SS

S

F

p-value

49
51

1.119
123.258
124.377
1.530
60.317

.539
542

.544

347

572
440

1.138*

000

49
51
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รวม
3. การมีสวนรวมในการรับ
ผลประโยชน
4. การมีสวนรวมในการ
ติดตามและประเมินผล
ภาพรวม

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

61.847
49
51
49
51
49
51

1.040
132.773
133.813
.440
132.678
133.118
.485
128.621
129.106

.414
397

.582

243

511
426

1.392

230

577
361

1.241

174

การมีส วนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตํ าบลหาดคั มภี ร อํ าเภอปากชม
จังหวัดเลย จําแนกตามระยะเวลาการอยูอาศัยในทองถิ่น พบวา ประชาชนที่ระยะเวลาการอยูอาศัยในทองถิ่นตางกัน มีสวน
รวมในการจัดทําแผนพัฒนาสามป โดยภาพรวมไมแ ตกต างกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการมีสวนร วมในการ
ดําเนินงาน ประชาชนที่ร ะยะเวลาการอยูอาศัยในทองถิ่นตางกัน มีสวนร วมในการจัดทําแผนพัฒนาสามป แตกตางกันอยาง
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว สวนดานอื่นๆ ประชาชนที่ระยะเวลาการอยูอาศัยในทองถิ่ น
ตางกัน มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสามป ไมแตกตางกัน
สรุปและอภิปรายผล
จากการวิจัยพบวา ผลการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป ขององคการบริหารสวน
ตําบลหาดคัมภีร อําเภอปากชม จังหวัดเลย
โดยภาพรวม มีสวนรวมอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา ประชาชนที่อาศัยอยูภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล
หาดคั ม ภีร อําเภอปากชม จังหวัดเลย เห็นความสําคั ญและให ความสนใจในการจัด ทําแผนพั ฒนาสามปเ ป นอย างดี เมื่ อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน อยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนผลเนื่องมาจากประชาชนรูถึง
ประโยชนของการเขารวมดําเนินงานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาสามปที่องคการบริหารสวนตําบลหาดคัมภีรจัด
ขึ้น และเขาใจดีวาการที่บานเมืองหรือชุม ชนของตนเองจะไดรั บการพั ฒนา จําเปนอยางยิ่ง ที่ประชาชนทุกคนตองใหความ
รวมมือรวมใจกันปฏิบัติตามแนวทางที่ตนเองไดวางแผนและตัดสินใจไปแลว
ประชาชนมีสวนรวมในการตัด สินใจ อยูในระดับมาก ทั้งนี้เ ปนผลเนื่องมาจากประชาชนเห็นความสําคัญ ของการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปเปนอยางดี
ประชาชนมีสวนรวมในการรับผลประโยชน อยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนผลเนื่องมาจากประชาชนไดรับผลกระทบหรือ
ผลประโยชนจากการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตและความเปนอยูของตนเอง
ประชาชนมีสวนรวมในการประเมินผล อยูในระดับนอย ทั้งนี้เปนผลเนื่องมาจากประชาชนที่ อาศัยอยูภ ายในเขต
องคการบริหารสวนตําบลหาดคัมภีร อําเภอปากชม จังหวัดเลย เขาใจวาประชาชนไมไดมีหนาที่ในการดําเนินการประเมินผล
เป นหนาที่ข องเจาหนาที่ องค การบริ ห ารส วนตํ าบลหาดคั ม ภีร และหนวยงานภาครั ฐ อื่นรวมกันประเมิ นผลในการจัด ทํ า
แผนพัฒนาสามป โดยเฉพาะการติดตามและประเมินนั้น เปนเรื่องที่ประชาชนโดยสวนใหญไมมีความรูความเขาใจมากพอที่จะ
ประเมินผลได
อภิปรายผล
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จากการวิจัยการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป ขององคการบริหารสวนตําบลหาดคัมภี ร
อําเภอปากชม จังหวัดเลยสอดคลองกับทฤษฏีของโคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1981, p. 6) ที่ไดใหความหมาย
การมีสวนรวมของชุมชนวา สมาชิกของชุมชนตองเขามามีสวนเกี่ยวของใน 4 มิติ ไดแก 1) การมีสวนรวมการตัดสินใจ 2) การ
มีสวนรวมเสียสละในการพัฒนา รวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ไดตัดสินใจ 3) การมีสวนรวมในการแบงปนผลประโยชนที่เกิดขึ้น
จากการดําเนินงาน และ 4) การมีสวนรวมในการประเมินผลโครงการ โดยสรางโอกาสใหสมาชิกทุกคนของชุมชน ไมวาจะเปน
เพศใด อายุเทาไหร มีสถานภาพอยางไร อาชีพใด รายไดเฉลี่ยตอเดือนเทาใด หรือมีระดับการศึกษาอยูระดับใด ไดเขามามีสวน
รวมชวยเหลือและเขามามีอิทธิพลตอกระบวนการดําเนินกิจกรรมในการพัฒนาอยางพรอมเพรียงกัน ซึ่งหากขาดมิติใดมิติหนึ่ง
ไปหรือมีความบกพรองในมิติใดมิติหนึ่ง ยอมทําใหการดําเนินโครงการนั้นไมประสบความสําเร็จตามที่ไดตั้งเปาหมายเอาไวหรือ
ปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนไมไดรับการพัฒนาหรือแกไข
ขอเสนอแนะ
องค ก ารบริ ห ารส วนตํ าบลหาดคั ม ภี ร ควรมี แ นวทางในการส ง เสริ ม ให ค วามรู ค วามเข า ใจถึ ง ความสํ าคั ญ และ
คุณประโยชนของการเขามามีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป ขององคการบริหารสวนตําบลหาดคัมภีร
อําเภอปากชม จังหวัดเลย โดยการจัดการประชุม อบรมใหความรูในเรื่องการจัดทําแผนสามปแกประชาชนใหทั่วถึงเพื่อให
ประชาชนไดรับทราบถึงวิธีการในการเขารวมกิจกรรม แสดงความคิดเห็นและเสนอขอเสนอแนะ พรอมรับทราบปญหาและ
กลาที่จะรวมแกปญหา วางแผน มากขึ้น
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บทคัดยอ
การวิจัยศึกษาระดับคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดิน และเพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการ จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยางคือ ประชาชนที่มาติดตอขอใชบริการ ณ สํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน จํานวน 370 คน ใช
การสุมแบบอยางงาย พบวา คุณภาพการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับมาก พบวา คุณภาพการใหบริการของ ดานที่อยูในระดับมาก
เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานการตอบสนองตอผูขอรับบริการ อยูในระดับมาก ดานความเชื่อถือและไววางใจไดของสํานักงาน
อยูในระดับมาก ดานการใหความมั่นใจแกผูขอรับบริการของสํานักงาน อยูในระดับมาก และดานสิ่งที่สัมผัสจับตองไดของสํานักงาน
อยูในระดับมาก สวนดานการเอาใจใสประชาชนผูขอรับบริการเปนรายบุคคล อยูในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบคุณภาพการ
ใหบริการของสํานักงาน จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และประเภทของงานที่มารับบริการ พบวา
ประชาชนที่มี อาชีพ ตางกัน มีค วามคิด เห็ นต อคุ ณภาพการใหบ ริการ ในภาพรวมแตกต างกันที่ร ะดั บนัยสํ าคัญ ทางสถิติ ที่ .05 จึง
เสนอแนะให สํานักงานที่ดิน ควรมั่นตรวจสอบความคิดเห็นของประชาชนของผูรับบริการอยางสม่ําเสมอ เพราะความตองการของผูมา
รับบริการอาจเปลี่ยนแปลงไปจึงควรตรวจสอบคนหาปจจัยดานอื่นๆ เพิ่มเติมที่ทําใหประชาชนพึงพอใจ เพื่อเปาหมายเกณฑคุณภาพ
การให บ ริ การของสํ านักงานที่ ดิ น ควรศึ กษาคุ ณภาพทั้ง จากตั วเจาหนาที่ เ องและจากผูใ ช บ ริการเพื่ อให ไ ด ขอมู ล เชิ ง ลึ กนํามา
เปรียบเทียบ เพื่อใหการบริการของสํานักงาน เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เปนที่ประทับใจแกประชาชน
คําสําคัญ: คุณภาพการใหบริการ, การมีสวนรวม, แผนพัฒนา , สํานักงานที่ดินสาขาเชียงคาน
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Abstract
The research aims to study the service quality in the department of lands, Loei province, Chiang Khan
Branch and to compare the service quality level of the department of lands, Loei province, Chiang Khan Branch
divided by the personal factors. The samples of this research were 370 customers Simple random sampling who
contacted for the services at the department of lands, Loei province, Chiang Khan Branch. The data were
collected by questionnaires. The statistics used are percentage, mean, and standard deviations. The result of this
research presented that 1.) the service quality of the department of lands, Loei province, Chiang Khan Branch,
overall was in high level. When considered in each aspects, it presented the services quality of the department
of lands, Loei province, Chiang Khan Branch could be arranged from high to low lever such as the
responsiveness to customers was in high level, creditability aspect was in high level, the confident of customer
was in high level, the tangible aspect was in high level and the empathy in individual was medium. 2.) The
comparison of service quality of the department of lands, Loei province, Chiang Khan Branch divided by genders,
ages, educations, occupations, monthly salary and the required services shown that the customer with different
occupations have opinion toward service quality of the department of lands, Loei province, Chiang Khan Branch
in overall different in statistically significant level of 0.05.
Keywords: service quality , participation , development plan , Chiang Khan Land Office
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บทนํา
ที่ดินถือเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณคายิ่งสําหรับมนุษยเพราะเปนทุนทรัพยตามหลักเศรษฐศาสตรที่สําคัญประการหนึ่งของ
ประชาชนในสังคมซึ่งรัฐมิไดเปนผูถือครองกรรมสิทธิ์แตเพียงผูเดียว การบริการดานกรรมสิทธิ์ที่ดินจึงเปนกิจกรรมหลักกิจกรรมหนึ่งใน
สังคมไทยทั้งนี้เพราะที่ดินเปนทรัพยากรที่มีคุณคาทั้งในเชิงการผลิตและเชิงพาณิชย เปนอสังหาริมทรัพยสําคัญทางเศรษฐกิจทั้งใน
ระบบอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเปนเครื่องแสดงฐานะของบุคคลในสังคมเปนทรัพยสินสวนตัวที่มีคุณคาสําหรับผูถือครอง และเปน
แหลงเอื้ออํานวยผลประโยชนนานับปการเมื่อที่ดินเปนทรัพยากรธรรมชาติสําคัญที่เกื้อหนุนตอการดําเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศ
ในดานตางๆการใชที่ดินและการถือครองที่ดินของประเทศในภาพรวมอันมีผลกระทบตอชีวิตของคนไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันและ
ในอนาคตการบริหารจัดการเรื่องที่ดินของประเทศจําเปนตองมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงใหตอบรับกับสถานการณตามทิศทางของ
การพัฒนาประเทศเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (กรมที่ดิน. 2544).
ในปจจุบันสังคมเจริญขึ้นประชากรมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นความตองการในเรื่องที่ดินยอมมีมากขึ้นแตที่ดินมิไดขยายเพิ่มตามไป
ดวย ในขณะที่ความตองการดานที่ดินของประชาชนมิไดจํากัดลงไปดวย การดําเนินการเกี่ยวกับที่ดินจึงเปนเรื่องยุงยากซับซอนรัฐบาล
จึงจําเปนตองออกกฎหมายระเบียบปฏิบัติและหนังสือสั่งการเพื่อใหการจัดการเรื่องที่ดินเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง เปนธรรม
เพื่อลดปญหาความขัดแยงและเพื่อเปนการตอบสนองความตองการที่เพิ่มขึ้นตามอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ กรม
ที่ดินเปนหนวยงานราชการซึ่งดําเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินใหแกราษฎร ใหบริการดานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอื่นการรังวัดออกเอกสารสิทธิ การรังวัดแบงแยก การโอนมรดก การออกใบแทน การสอบเขต
ที่ดินการจดทะเบีย นอาคารชุด และจัดสรรที่ดิ นทํ ากินใหแ กป ระชาชน โดยมีสํ านักงานที่ดิ นกรุง เทพฯ และสํานักงานที่ ดินจัง หวัด
สํานักงานที่ดินสาขาและสํานักงานที่ดินอําเภอครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อใหบริการในดานตางๆเหลานี้แกประชาชน (การปกครอง,
กรมที่ดิน. 2557).
จากขอมูลดังกลาวสํานักงานที่ดินเชียงคานในปจจุบันจึงไดใหการบริการแกประชาชนในพื้นที่เชิงรุกใหมากขึ้น เพื่อรองรับการ
ขยายตั วของประชากรและพื้นที่ท างเศรษฐกิจที่เ พิ่ม ขึ้นอย างรวดเร็วทําให ประชาชนตองการใช บริ การเปนจํานวนมากและมี การ
ปรับปรุงการใหการบริการประชาชนใหทั่วถึงและรวดเร็วเพื่อใหการบริการของภาครัฐของภาครัฐเกิดความพึงพอใจสูงสุดดานการวิจัย
ใหกับประชาชน
นิภ าพร นินเนินนนท (2556) ได ศึ กษาเรื่ อง ความพึ ง พอใจของประชาชนต อคุ ณภาพการให บ ริ การของสํ านักงานที่ ดิ น
กรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน ผลการศึกษาพบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน อยูในระดับมากและปจจัยส วนบุคคลดานระดับการศึกษา รายไดตอเดือน อาชีพ และปจจัยดาน
องคการอันไดแก การรับรูกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ความเชื่อถือในความสามารถของเจาหนาที่การไดรับบริการดวยความ
เสมอภาคความพร อมของสิ่ ง อํานวยความสะดวกมี ค วามสั ม พั นธกับ ความพึ ง พอใจในคุ ณภาพการให บ ริ การของสํ านักงานที่ ดิ น
กรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงศึกษาคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขา เชียงคานเพื่อใชเปนแนวทางใน
การวางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส เพื่อใหสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชนและวิสัยทัศนของกรมที่ดินอยางตอเนื่องตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดิน
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
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สมมุติฐานของการวิจัย
ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน มีผลตอระดับคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินแตกตางกัน
ขอบเขตของการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การศึ ก ษาคุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารของสํ า นั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด เลย สาขาเชี ย งคานตามแนวคิ ด ของ
Parasuraman et al.(1990) และแนวคิดของ ซีแทมลและบิทเนอร (2000) ในองคประกอบ 5 ดาน ไดแก ดานสิ่งที่สัมผัสจับตองได
ดานความเชื่อถือและไววางใจดานการตอบสนองตอผูรับบริการดานการใหความมั่นใจแกผูรับบริการและดานการเอาใจใสลูกคาเปน
รายบุคคล ประชากรที่ใชศึกษาในครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มาติดตอขอใชบริการ ณ สํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน โดยการ
เลือกกลุมตัวอยางจากประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในเวลาราชการของสํานักงานที่ดินจังหวัด
เลย สาขาเชี ย งคาน จํ านวน 370 ราย โดยใช การสุ ม ตั วอย างแบบบั ง เอิญ (Accidental Sampling Method) ตั วแปรอิส ระ
(Independent Variable) คือ ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษารายไดเฉลี่ยตอเดือน อาชีพ
และประเภทของงานบริการที่มารับการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน ตัวแปรตาม(Dependent Variable)
คือ ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ไดแก คุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน ประกอบดวย 5 ดาน คือ
ดานสิ่ ง ที่ สั ม ผั สจับ ต องได (Tangibility) ด านความเชื่ อถื อและไววางใจได (Reliability) ด านการตอบสนองต อผู ข อรั บ บริ การ
(Responsiveness) ด านการให ค วามมั่ นใจแกผูข อรั บบริ การ (Assurance) และด านการเอาใจใส ประชาชนผูข อรั บ บริ การเป น
รายบุคคล (Empathy) การศึกษาครั้งนี้ดําเนินการในชวงเดือน กรกฎาคม 2559 – ธันวาคม 2559
กรอบแนวคิดของการวิจัย
การวิจัยเรื่อง คุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน ผูวิจัยไดอาศัยแนวคิดและทฤษฎี
ของ Parasuraman และแนวคิดของ ซีแทมลและบิทเนอร (Zeitham & Bitner, 2000) มาประยุกตใชรวมกับการทบทวนงาน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของตางๆโดยมีกรอบแนวคิดงานวิจัยและตัวแปรในการวิจัย ดังนี้

ตัวแปรตาม

ตัวแปรตน
ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
5. อาชีพ
6. ประเภทของงานที่มารับบริการ

คุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย
สาขาเชียงคาน
1. ดานสิ่งที่สัมผัสจับตองได(Tangibles)
2. ดานความเชื่อถือและไววางใจ(Reliability)
3. ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ(Responsiveness)
4. ดานการใหความมั่นใจแกผูรับบริการ (Assurance)
5. ดานการเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล (Empathy)
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ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
ระดับคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน จําแนกตามกลุมตัวอยาง จํานวน 370 ราย ใชการสุมแบบ
งายไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน 370 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 แลวนําแบบสอบถามมาวิเคราะหและประมวลผลดวยโปรแกรม
คอมพิ วเตอรสําเร็จรู ปเพื่อนํามาหาคาสถิติ ตางๆ ไดแ ก จํานวน รอยละ ค าเฉลี่ย ส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห ความ
แปรปรวน โดยใชสถิติ t-test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว โดยใช F-test ถาพบความแตกตางจะทําการตรวจสอบ
ความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี LSD ดวยการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยจึงใชเครื่องมือที่เปนแบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยประมวลผลและวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยใชวิธีทางสถิติที่นํามาใชในการวิเคราะหขอมูล
ดั ง นี้ 1. วิเ คราะห ข อมู ล สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Description Statistics) อธิบ ายข อ มู ล ทั่ วไปของกลุ ม ตั วอย าง โดยใช ค า จํานวน
(Frequency) และรอยละ (Percentage) สวนการวิเคราะหระดับความคิดเห็นวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัยดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
โดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 2. สถิติเชิงอนุมาน ใชในการวิเคราะห เพื่อทดสอบความ
แปรปรวนของสมมติฐานระหวาง ตัวแปรอิสระ กับตัวแปรตาม โดยใชสถิติ T-test, และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว โดยใช
F-test ถาพบความแตกตางจะทําการตรวจสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี LSD 3. การวิเคราะหเนื้อหาเชิงตรรกะ (Logical
Analysis) คําถามปลายเปดที่ประชาชน ไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานการบริการ
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน
คุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลยสาขาเชียงคาน
1. ดานสิ่งที่สัมผัสจับตองไดของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลยสาขาเชียงคาน
2. ดานความเชื่อถือและไววางใจไดของสํานักงานที่ดินสาขาเชียงคาน
3. ดานการตอบสนองตอผูขอรับบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน
4. ดานการใหความมั่นใจแกผูขอรับบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน
5. ดานการเอาใจใสประชาชนผูขอรับบริการเปนรายบุคคลของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย
สาขาเชียงคาน
ภาพรวม

4.07
4.12
4.23
4.11

S.D.
0.68
0.66
0.74
0.69

ระดับคุณภาพ
มาก
มาก
มาก
มาก

3.48

0.65

ปานกลาง

4.00

0.67

มาก



จากตารางที่ 1 พบวา ระดับคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน โดยรวมอยูในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา คุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน ดานที่อยูในระดับมากเรียงลําดับ
จากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการตอบสนองตอผูขอรับบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน อยูในระดับมาก ดานความ
เชื่อถือและไววางใจไดของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน อยูใ นระดับมาก ดานการใหความมั่นใจแกผูขอรับบริการของ
สํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน อยูในระดับมาก และดานสิ่งที่สัมผัสจับตองไดของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน
อยูในระดับมาก สวนดานการเอาใจใสประชาชนผูขอรับ บริการเปนรายบุค คลของสํานักงานที่ ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน อยูใ น
ระดับปานกลาง
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ตอนที่ 2 เปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน
สมมติฐานการวิจัย
1. ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน แตกตางกัน
2. ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน แตกตางกัน
3. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน
แตกตางกัน
4. ประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียง
คาน แตกตางกัน
5. ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน แตกตาง
กัน
6. ประชาชนที่มารับบริการประเภทของงานที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย
สาขาเชียงคาน แตกตางกัน
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน จําแนกตามเพศ
ชาย(n=173)

หญิง(n=197)

S.D
4.11

.623

S.D.
4.25

4.31

.617

4.10

4. ดานการใหความมั่นใจแกผูขอรับบริการของ
สํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน
5. ดานการเอาใจใสประชาชนผูขอรับบริการ เปน
รายบุคคลของสํานักงานที่ดิน จังหวัดเลย สาขา
เชียงคาน
เฉลี่ยรวม

คุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดิน
จังหวัดเลย สาขาเชียงคาน
1. ดานสิ่งที่สัมผัสจับตองไดของสํานักงานที่ดิน
จังหวัดเลย สาขาเชียง
2. ดานความเชื่อถือและไววางใจไดของสํานักงาน
ที่ดินจังหวัดเลย
3. ดานการตอบสนองตอผูขอรับบริการของ
สํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน

t

p-value

.533

.472

.365

4.42

.518

.195

.471

.587

4.16

.563

.746

.316

3.98

.539

4.00

.501

.332

.405

3.43

.348

3.24

.485

.216

.343

3.99

.602

4.01

.580

.423

.531





จากตารางที่ 2 พบวา ประชาชนผูขอรับบริการ ที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดิน
จังหวัดเลย สาขาเชียงคาน ในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ประชาชนผูขอรับบริการ ที่มีเพศตางกัน มี
ความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน ทุกดานไมแตกตางกัน ไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว
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ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน จําแนกตามอายุ
ไมเกิน20 ป(n=1) 21-30 ป(n=47) 31-40 ป(n=87) 41-50 ป(n=123)
คุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขา
เชียงคาน
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.





51ปขึ้น(n=112)
S.D.



.563
3.95 .214
3.99 .608
3.83
.554
3.68
.578
1. ดานสิ่งที่สัมผัสจับตองไดของสํานักงานที่ดิน จังหวัดเลย สาขา 3.83
เชียงคาน
2. ดานความเชื่อถือและไววางใจไดของ
4.56
.520
4.34 .365
3.97 .597
3.76
.517
3.94
.593
สํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน
3. ดานการตอบสนองตอผูขอรับบริการของ
4.21
.647
4.16 .421
4.24 .603
4.21
.622
4.26
.621
สํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน
4. ดานการใหความมั่นใจแกผูขอรับบริการของสํานักงานที่ดิน
4.38
.591
4.26 .384
4.03 .564
4.11
.543
4.16
.564
จังหวัดเลย สาขาเชียงคาน
5. ดานการเอาใจใสประชาชนผูขอรับบริการเปนรายบุคคลของ
3.36
.422
3.41 .516
3.46 .512
3.17
.485
3.32
.525
สํานักงานที่ดินจังหวัดเลยสาขาเชียงคาน
เฉลี่ยรวม
4.07
.522
4.02
.545
3.94
.600
3.82
.592
3.87
.577
จากตารางที่ 3 พบวา ประชาชนผูขอรับบริการ ที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ประชาชนผูขอรับบริการ ทุกกลุมอายุมีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน ใกลเคียงกัน
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ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดิน จังหวัดเลย สาขาเชียงคาน จําแนก
ตามระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญา
ตรี(n=221)
(n=135)
ตรี (n=14)
คุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดิน
จังหวัดเลย สาขาเชียงคาน
S.D.
S.D.
S.D.



1. ดานสิ่งที่สัมผัสจับตองไดของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขา 3.95
.578 3.87 .498 3.98 .573
เชียงคาน
.513 4.36 .516 4.14 .649
2. ดานความเชื่อถือและไววางใจไดของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย 4.69
สาขาเชียงคาน
3. ดานการตอบสนองตอผูขอรับบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัด 4.41
.597 4.25 .563 4.23 .663
เลย สาขาเชียงคาน
4. ดานการใหค วามมั่นใจแกผู ขอรับ บริ การของสํ านักงานที่ ดิ น 4.32
.623 3.97 .641 4.13 .653
จังหวัดเลย สาขาเชียงคาน
5. ดานการเอาใจใสประชาชนผูขอรั บบริการเปนรายบุคคลของ 3.26
.453 3.34 .512 3.52 .534
สํานักงานที่ดิน จังหวัดเลย สาขาเชียงคาน
เฉลี่ยรวม
4.13
.530 3.96 .527 4.00 .662
จากตารางที่ 4 ประชาชนผูขอรับบริการ ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของ
สํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ประชาชนผูขอรับ
บริ การ ทุ กกลุ มระดับ การศึกษามี ค วามคิด เห็ นตอคุ ณภาพการใหบ ริการของสํ านักงานที่ดิ นจัง หวัด เลย สาขาเชี ย งคาน
ใกลเคียงกัน
ตารางที่ 5 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน จําแนก
ตามอาชีพ
เกษตรกร
รับจาง
รับราชการ/
อื่นๆ
คุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดิน
(n=142)
(n=81) รัฐวิสาหกิจ(n=91)
(n=56)
จังหวัดเลย สาขาเชียงคาน
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.




1. ดานสิ่ งที่สัมผัสจับตองไดของสํานักงานที่ดิ น 4.02
.541 3.87 .578 3.95 1.127 3.83 .664
จังหวัดเลย สาขาเชียงคาน
2. ดานความเชื่อถือและไววางใจไดของสํานักงาน 4.13
.587 4.55 .612 4.15 .981 4.27 .675
ที่ดินจังหวัดเลยสาขาเชียงคาน
3. ด านการตอบสนองต อผูข อรับบริการของ 4.36
.642 4.37 .554 3.85 1.253 4.34 .541
สํานักงานที่ดินจังหวัดเลย
4. ดานการให ความมั่ นใจแกผู ขอรับ บริการ 4.17
.537 4.02 .631 4.23 .665 4.20 .673
ของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน
5. ดานการเอาใจใสประชาชนผูขอรับบริการ 3.04
.516 3.18 .658 3.42 .526 3.73 .683
เปนรายบุคคลของสํ านักงานที่ดิ นจัง หวัด เลย
สาขาเชียงคาน
เฉลี่ยรวม
3.94
.564 4.00 .6
3.92
.712 4.07 .598
35
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จากตารางที่ 5 พบวา ประชาชนผู ขอรับ บริ การ ที่มี อาชีพ ตางกัน มีความคิด เห็ นต อคุ ณภาพการใหบ ริการของ
สํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ประชาชนผูขอรับ
บริการกลุมอาชีพอื่นๆ มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน ดานการเอาใจ
ใสประชาชนผูขอรับบริการเปนรายบุคคลของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน แตกตางกันกับกลุมอื่นๆ ที่มีความ
คิดเห็นใกลเคียงกัน
ตารางที่ 6 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน จําแนก
ตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ไมเกิน
10,00130,001-50,000 มากกวา50,001
บาท(n=91)
บาท(n=56)
คุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดิน 10,000 บาท 30,000 บาท
(n=142)
(n=81)
จังหวัดเลย สาขาเชียงคาน
3.78

S.D.
.658

3.84

S.D.
.643

3.65

S.D.
.723

3.81

S.D.
.545

4.22

.664

3.98

.667

3.76

.675

3.84

.563

4.42

.537

4.26

.655

4.31

.665

4.40

.643

4.64

.612

4.68

.572

4.57

.554

4.62

.656

3.48

.583

3.42

.615

3.37

.681

3.79

.594

4.11

.544

4.04

.642

3.93

.741

4.13

.586



1. ดานสิ่งที่สัมผัสจับตองไดของสํานักงานที่ดิน
จังหวัดเลยสาขาเชียงคาน
2. ด า นความเชื่ อถื อ และไว วางใจได ข อง
สํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน
3. ด านการตอบสนองต อผูข อรับบริการของ
สํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน
4. ดานการให ความมั่ นใจแกผู ขอรับ บริการ
ของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน
5.ดานการเอาใจใส ป ระชาชนผู ข อรั บบริ การ
เปนรายบุคคลของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย
เฉลี่ยรวม







จากตารางที่ 6 พบวา ประชาชนผูข อรับ บริ การ ที่ มีร ายไดเ ฉลี่ ย ตอเดื อนต างกัน มีค วามคิ ด เห็ นต อคุ ณภาพการ
ให บริ การของสํานักงานที่ ดินจัง หวัด เลย สาขาเชี ย งคาน ในภาพรวมอยู ในระดั บ มาก เมื่อพิจารณาเป นรายด าน พบวา
ประชาชนผูขอรับบริการที่มีรายไดมากกวา 50,001 บาท มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดิน จังหวัด
เลย สาขาเชียงคาน ดานการเอาใจใสประชาชนผูขอรับบริการเปนรายบุคคลของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย
สาขา
เชียงคาน แตกตางกันกับกลุมอื่นๆ ที่มีความคิดเห็นใกลเคียงกัน
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ตารางที่ 7 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย ที่มารับบริการ
งานจดทะเบียน
งานจดทะเบียนประเภท
งานจดทะเบียน
งานจดทะเบียน
คําขอประเมินที่ดนิ
ประเภทไถถอนจาก จํานองเปนประกัน (n=52) ประเภทให(n=60) ประเภทขาย(n=91)
(n=94)
คุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย
จํานอง (n=73)
สาขาเชียงคาน
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.





1. ดานสิ่งที่สัมผัสจับตองไดของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียง
3.97
.624
3.74
.524
3.99
.608
3.84
.439
3.77
.652
คาน
2. ด านความเชื่อถือและไววางใจได ข องสํานักงานที่ ดินจัง หวัดเลย
4.16
.439
4.05
.461
4.25
.597
4.43
.614
4.41
.653
สาขาเชียงคาน
3. ดานการตอบสนองตอผูขอรับบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย
4.23
.523
4.01
.284
4.37
.603
4.28
.645
4.32
.572
สาขาเชียงคาน
4. ดานการใหความมั่นใจแกผูขอรับบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัด
4.48
.487
4.18
.512
4.18
.564
4.29
.556
4.15
.647
เลย สาขาเชียงคาน
5. ดานการเอาใจใสประชาชนผูขอรับบริการ
3.41
.635
3.44
.643
3.23
.512
3.36
.542
3.38
.581
เปนรายบุคคลของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย
เฉลี่ยรวม
4.05
.546
3.88
.661
4.00
.585
4.04
.602
4.01
.622
จากตารางที่ 7 พบวา ประชาชนที่มารับบริการประเภทของงานตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ประชาชนผูขอรับบริการทุกประเภทงาน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน ใกลเคียงกัน
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จากตารางที่ 8 โดยภาพรวม
ปจจัยสวนบุคคล

t-test/f-test

p-value

แปลผล

สมมุติฐาน

1. เพศ

.423

.531

ไมแตกตาง

ไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว

2. อายุ

.374

.211

ไมแตกตาง

ไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว

3. ระดับการศึกษา

.466

.174

ไมแตกตาง

ไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว

4. อาชีพ

3.734

.012*

แตกตาง

สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว

5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน

6.36

.001*

แตกตาง

สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว

6. ประเภทของงานบริการที่มารับ

1.438

.292

ไมแตกตาง

ไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 8 พบวา ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึ กษา และประเภทที่มารับบริการ แตกตางกัน เห็ นวา
คุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชี ยงคาน ไมแตกตางกัน ไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว สวน
ประชาชนที่มีอาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน เห็นวาคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขา
เชียงคาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว
สรุปและอภิปรายผล
ดานสิ่ง ที่สัมผัส จับตองไดของสํานักงานที่ดิ น พบวา เจาหนาที่แ ตงกายดวยชุ ดเครื่องแบบหรือชุดสุ ภาพ ทํ าใหดู มี
บุคลิกนาเชื่อถือ อยูในระดับมาก เปนเพราะเจาหนาที่ทุกคนใหความรวมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของหนวยงานอยาง
เครงครัดและถือเปนการใหเกียรติกับตนเองซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐ โดยการแตงกายสุภาพเปนที่นาเชื่อถือแกผูพบเห็นหรือมา
ติดตอขอรับบริการกับสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน สวนขอที่ไดคะแนนนอยที่สุดคือ มีการใชวัสดุ อุปกรณที่ มี
คุณภาพ มีความพรอมและสามารถใชงานไดดี อยูในระดับมาก เปนเพราะในสวนของวัสดุ อุปกรณ สํานักงานนั้น ประชาชนผู
มาติดตอไมไดเปนผูใชงานดวยตัวเอง จึงไมอาจรูลึกซึ้งไดวาวัสดุ อุปกรณ มีความทันสมัยและใชการไดดีเพียงใด ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ นิภาพร นินเนินนนท (2556) เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน ผลการศึกษาพบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน อยูในระดับมาก และปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา รายไดตอเดือน อาชีพ และ
ปจจัยดานองคการอันไดแก การรับรูกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ความเชื่อถือในความสามารถของเจาหนาที่ การไดรับ
บริการดวยความเสมอภาค ความพรอมของสิ่งอํานวยความสะดวก มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ
ของสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ นพพร
สะใบบาง (2554) เรื่อง คุณภาพการใหบริ การของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาแมโจ ผลการวิจัย
พบวา คุณภาพการใหบริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาแมโจ อยูในระดับมากที่สุด 4 ดาน จาก
จํานวน 5 ด าน ไดแก ด านรูปลักษณ ดานความไววางใจ ดานการใหความมั่นใจ และดานการดูแลเอาใจใส ส วนปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดที่มี ผลตอระดับคุณภาพการใหบริการมากที่สุด 3 ดาน จากจํานวน 7 ดาน ไดแก ด านบุคลากร ดาน
กระบวนการ และดานลักษณะทางกายภาพ ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคล 2 ดานที่มีผลตอคุณภาพการ
ใหบริการ คือ ดานอายุและอาชีพ โดยอายุสงผลตอคุณภาพการใหบริการดานความไววางใจ ดานการตอบสนองลูกคา ดานการ
ใหความชื่อมั่น และดานการดูแลเอาใจใส และอาชีพสงผลตอคุณภาพการใหบริการ ดานรูปลักษณ สําหรับปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด ไดแ ก ดานบุ คลากร ดานกระบวนการ และด านลักษณะทางกายภาพ สง ผลตอคุณภาพการให บริ การของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาแมโจ อยูในระดับสูงและเปนไปในทิศทางบวกทั้ง 3 ดาน
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ดานความเชื่ อถื อและไววางใจได ของสํ านักงานที่ดิ น พบวา เจาหนาที่ใ หบ ริการดวยความถู กต องรอบคอบและ
โปรงใส อยูในระดับมาก เปนเพราะพนักงานเจาหนาที่ สํานักงานที่ดินจังหวัดเลย มีความรูความเขาใจในระเบียบ กฎหมาย
ของกรมที่ดินเปนอยางดี วาเปนเรื่องที่ตองใชความรอบคอบมาก ผิดพลาดไมไดเพราะจะสงผลเสียตอหนวยงานและประชาชน
ได รวมทั้งตองปฏิ บัติงานดวยความถูกตอง ยุติธรรมโปรงใส สามารถตรวจสอบได เพื่อใหไดรับการยอมรับและเชื่อถือจาก
ประชาชนผู ม าติ ด ต อขอรั บ บริ การ ส วนขอที่ ไ ด ค ะแนนเฉลี่ ย นอยที่ สุ ด คื อ การเปด โอกาสให ป ระชาชนมี ส วนร วมในการ
ตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ของขาราชการ และสํานักงานที่ดิน เชน มีตูรับเรื่องรองทุกข/แสดงความคิดเห็น
เปนตน อยูในระดับมาก เปนเพราะประชาชนไมคอยไดมีโอกาสหรือใหความสนใจกับตูรับเรื่องรองทุกข/แสดงความคิดเห็น
เทาที่ควร มองวาเปนการเสียเวลาเปลา เขียนเรื่องรองทุกขไปก็ไมไดรับการแกไข สอดคลองกับงานวิจัยของ สุกันยาเนื่องจํานง
(2554) เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน ของสํานักทะเบียน
อําเภอเมืองชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของประชาชนในการขอรับบริการงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน
ของสํานักทะเบียนอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก ความพึงพอใจดานการใหบริการอยางเสมอภาค
อยูในระดับมาก ดานการใหบริการที่ตรงตอเวลาอยูในระดับมาก ดานการใหบริการอยางรวดเร็วและทันสมัยอยูในระดับมาก
ดานการใหบริการอยางตอเนื่องอยูในระดับมาก ดานใหบริการอยางเพียงพออยูในระดับมาก
ดานการตอบสนองตอผูขอรับบริการของสํานักงานที่ดิน พบวา การควบคุมการทํางานดานการบริการเปนอยางดี อยู
ในระดับมากที่สุด เปนเพราะสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน สามารถนําเปาหมายและพันธกิจของกรมที่ดินมาใช
เป นแนวทางในการปฏิบั ติง านด านการบริ การได เ ปนอย างดี มี หั วหนางานที่เ ป นผู นําที่ ดีมี ความสามารถ สามารถควบคุ ม
ผูใตบังคับบัญชาได สวนขอที่ไดคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด คือ เจาหนาที่ ใหบริการดวยความเต็มใจและไมปฏิเสธตอคําขอของ
ประชาชนผูขอรับบริการ อยูในระดับมาก เปนเพราะดวยประชาชนไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการ
ปฏิบัติของกรมที่ดินจึงมี ขอสงสัยหรือคําถามเกิดขึ้นมากมาย แตดวยเวลาที่มี อยางจํากัด ประกอบกับมีประชาชนมาติดต อ
ขอรับบริการเปนจํานวนมาก เลยอาจถูกปฏิเสธคําขอในบางสวนไป ซึ่งเจาหนาที่เห็นวาไมมีความจําเปนที่จะตองใหบริการใน
สวนนั้นกับประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการรายดังกลาว สอดคลองกับงานวิจัยของ อุไรวรรณ จันทเจริญวงษ และธีรธนิกษ
ศิริโวหาร (2555) เรื่อง คุ ณภาพการใหบริการธนาคารพาณิชย ในอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบวา 1)
ระดับคุณภาพการใหบริการธนาคารพาณิชย ในอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ดานความเปนรูปธรรมของบริการ ดานความเชื่อถือไววางใจ ดานการตอบสนองตอลูกคา ดานความเชื่อถือตอ
ลูกคา และด านการรู จักและเข าใจลูกคาอยูใ นระดับ ดีม าก ระดั บคุ ณภาพการใหบ ริการจําแนกตามขนาดธนาคาร พบวา
ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ กลาง เล็ก ภาพรวมและรายดานอยูใ นระดับดีม าก 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามที่มีเพศ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ประเภทลูกคา ขนาดธนาคารที่ใชบริการแตกตางกัน ประเมิ น
คุณภาพการใหบริการธนาคารพาณิช ยแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผู ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ
อาชีพ แตกตางกัน ประเมินคุณภาพการใหบริการธนาคารพาณิชยไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดานการใหความมั่นใจแกผูขอรับบริการ ของสํานักงานที่ดิน พบวา เจาหนาที่ มีขั้นตอนในการบริการที่ดี อยูในระดับ
มาก เปนเพราะเจาหนาที่ของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน มีความรูความสามารถในงานที่ปฏิบัติเปนอยางดี และ
นําวิธีการหรือขั้นตอนในการบริการที่ดีกับประชาชนผูมาขอรับปบริการ สวนขอที่ไดคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีวัสดุ อุปกรณ
ที่มีคุณภาพ ทันสมัย สามารถบริการลูกคาไดอยางเพียงพอและใชงานไดดี เชน ระบบคอมพิวเตอรแบบจอสัมผัส เปนตน อยูใน
ระดับมาก เปนเพราะประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการไมไดเปนผูใชงานวัสดุ อุปกรณที่มีคุณภาพ ทันสมัย สามารถบริการ
ลูกคาไดอยางเพียงพอและใชงานไดดี เชน ระบบคอมพิวเตอรแบบจอสัมผัส โดยตรงดวยตนเอง จึงไมเขาใจหรือบอกผลไดวา
วัสดุ อุปกรณ นั้นๆ มีคุณภาพ หรือทันสมัย มากนอย เพียงใด สอดคลองกับงานวิจัยของ ภัคจิรา บานเพียร และคณะ (2555)
เรื่อง คุณภาพการใหบริการของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบวา คุณภาพการใหบริการของธนาคารกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน) สาขาประตู น้ําพระอินทร และสาขานวนคร ในภาพรวมอยู ระดับสู งเมื่อพิจารณาตามสาขา พบวา สาขา
ประตูน้ําพระอินทร ภาพรวมอยูในระดับสูง โดยมีความคิดเห็นดานความเชื่อถือและไววางใจไดสูงสุด และดานสิ่งที่สัมผัสได
ต่ําสุด สาขานวนคร ภาพรวม อยูในระดั บสูงที่สุด โดยมีความคิดเห็น ดานความเชื่อถือและไววางใจไดสูงสุด และดานสิ่ง ที่
สัมผัสไดต่ําสุด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ลูกคาที่มีเพศ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และสาขาที่ใชบริการแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับระดับคุณภาพการใหบริการดานสิ่งที่สัมผัสได ดานความเชื่อถือและไววางใจได ดานความรวดเร็ว และดานการ
รับประกันแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับคุณภาพการใหบริการดานการ
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เอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยลูกคาที่ใชบริการที่สาขานวนคร มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับระดับคุณภาพการใหบริการสูงกวา ลูกคาที่ใชบริการสาขาประตูน้ําพระอินทรทุกดาน
ดานการเอาใจใสประชาชนผูขอรับบริการเปนรายบุคคล ของสํานักงานที่ดิน พบวา เจาหนาที่พูดจาดวยทาทีสุภาพ
กับประชาชนผูขอรับบริการเปนอยางดี อยูในระดับมาก เปนเพราะเจาหนาที่สํานักงานที่ดิน จังหวัดเลย สาขาเชียงคาน มีใจรัก
ในงานบริการและมีทักษะในการใหบริการที่ดีแกประชาชนดวยการพูดจากกับประชาชนดวยความสุภาพ สวนขอที่ไดคะแนน
เฉลี่ยนอยที่สุดคือ เจาหนาที่ใหบริการประชาชนผูขอรับบริการดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน อยูในระดับปานกลาง เปน
เพราะประชาชนยังติดอยูกับความคิดหรือภาพลักษณเดิมๆ ที่ยังคงคิดวาเจาหนาที่ใหความสําคัญกับคนรวยที่มีการใหเงินหรือ
ขอเสนอที่ ทํ าให เจาหนาที่ป ฏิ บั ติ ต อแต ล ะบุ คคลไม เ ทาเที ย มกัน คื อให บ ริ การคนรวยหรื อนักธุรกิจรวดเร็ วกวาให บ ริ การ
ประชาชนทั่วๆไป ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สุกันยา เนื่องจํานง (2554) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ตอการใหบริการงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน ของสํานักทะเบียนอําเภอเมืองชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ความพึง
พอใจของประชาชนในการขอรับบริการงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชนของสํานักทะเบียนอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก ความพึงพอใจดานการใหบริการอยางเสมอภาค อยูในระดับมาก ดานการใหบริการที่ตรงตอ
เวลาอยูในระดับมาก ดานการใหบริการอยางรวดเร็วและทันสมัยอยูในระดับมาก ดานการใหบริการอยางตอเนื่องอยูในระดับ
มาก ดานใหบริการอยางเพียงพออยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะ
สํานักงานที่ดิน ควรมั่นตรวจสอบความคิดเห็นของประชาชนของผูรับบริการอยางสม่ําเสมอ เพราะความตองการ
ของผูมารับบริการอาจเปลี่ยนแปลงไปจึงควรตรวจสอบคนหาปจจัยดานอื่นๆ เพิ่มเติมที่ทําใหประชาชนพึงพอใจ เพื่อเปาหมาย
เกณฑคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดิน และควรศึกษาคุณภาพทั้งจากตัวเจาหนาที่เองและจากผูใชบริการเพื่อใหได
ขอมูลเชิงลึกนํามาเปรียบเทียบ เพื่อใหการบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน เปนไปดวยความเรียบรอยและ
มีประสิทธิภาพ เปนที่ประทับใจแกประชาชน
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ระดับความคิด และความสามารถในการพิสูจนเรขาคณิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
สุพจน ไชยสังข
วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อ 1) สํารวจระดับความคิดทางเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โดยใชกรอบ
ทฤษฎีของ แวน ฮีลี (van Hiele ) และ 2) ศึกษาความสามารถในการพิสูจน ในวิชาเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ทั้งหมด 4 ชั้นเรียน จํานวน 112 คน ซึ่งไดมาจาก การสุมแบบเจาะจง เครื่อ งมือ
ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบทดสอบ รวม 2 ฉบับ แบบทดสอบที่ 1 เปนแบบทดสอบ แบบเลือกตอบเพื่อใชวัดระดับความคิดทาง
เรขาคณิตตามกรอบทฤษฎี ของแวนฮีลี รวม 20 ขอ ใชเวลา 30 นาที แบบทดสอบที่ 2 เปนแบบทดสอบความสามารถในการพิสูจน
เปนแบบทดสอบเขียนตอบ รวม 5 ขอ ใชเวลา 50 นาที ผลการวิจัยดานระดับความคิดเรขาคณิต เปนดังนี้ 1) นักเรียน
ประมาณ 80% ผานการทดสอบตามลําดับขั้นไมขามขั้นแสดงวานักเรียนสวนใหญมีพัฒนาการทางความคิดทางเรขาคณิต เปนไปตาม
ทฤษฎีของแวนฮีลี 2) นักเรียนประมาณ 60 % มีระดับความคิดทางเรขาคณิต อยูในระดับ 3 หรือ 4 คือระดับ อนุมาน อยางไม
เปนทางการ ขึ้นไปถึงขั้นการอนุมาน ซึ่งเปนระดับที่นาพึงพอใจ สําหรับการเรียนเรขาคณิต มีนักเรียนประมาณ 40 % อยูในระดับที่
ต่ํากวาที่คาดไวในหลักสูตร ผลการวิจัยดานความสามารถในการพิสูจน ปรากฏวา 1) นักเรียนเติมคําในชองวาง เพื่อทําใหการพิสูจน
สมบูรณ นักเรียนสวนมากเติมไดถูกตอง แสดงวา นักเรียนสวนใหญสามารถติดตามการพิสูจนได 2) นักเรียนประมาณ 70%
สามารถพิสูจนปญหา 2 ขั้นตอนที่ไมซับซอนได 3) เมื่อกําหนดขอความที่เกี่ยวของกับโจทยปญหาทางเรขาคณิต นักเรียนประมาณ
80% สรางรูป เขียนสิ่งที่กําหนดให และสิ่งที่จะตองพิสูจนได 4) นักเรียน ประมาณ 60% สรางรูป เขียนสิ่งที่กําหนดให และสิ่งที่
จะตองพิสูจนได สามารถพิสูจนปญหาที่มี 2 ขั้นตอนอยางงายได แตถารูปทับซอนกันการสรุปจะทําไดนอยลง (ประมาณ 29 % )
คําสําคัญ : ระดับความคิดทางเรขาคณิต ความสามารถในการพิสูจน ทางเรขาคณิต
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Levels of Geometric Thinking and Geometric Proof Abilities of Thai Lower
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Abstract
This survey research aims to 1) investigate levels of geometric thinking of lower secondary school
students by using van Hiele levels of geometric thinking as a framework and 2) study geometric poof abilities
of lower secondary school students. The instruments used in this study are two tests : van Hiele geometry
test and poof ability test. The van Hiele test is a multiple - choice test with 20 items for 30 minutes. The
proof test is a written test with 5 items for 50 minutes. Results from the two tests show the following : 1)
About 80 % of 112 students passed the van Hiele test level by level with no skipping of the levels. This
shows that students developed their levels of geometric thinking satisfying the theory. 2) About 60 % of
the students stand at level 3 or 4 , levels of informal deduction or formal deduction , as required by the
intended geometric curriculum of lower secondary education. , and 3) About 40 % of students are at level
1 or 2 which are at lower levels than the expected levels. In proving ability , the results show the following
: 1) Students could fill in the blanks to complete a given proof . This means that nearly all of students
could follow a given complete proof. 2) About 70 % of students could prove simple two - step proof .
3) When a geometric statement to be proved is given, 60 % of students can draw a figure , state the given
and state what to be proved which are satisfied with the statement. , and 4) In proving a statement where
the figures are overlapping only 29 % can complete the proof.
Keywords : levels of geometric thinking , geometric proof ability
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เรขาคณิตเปนสาระหนึ่ง ของคณิตศาสตรที่ไดรับการบรรจุไวในหลักสูตร เนื่องจากเปนสาขาที่จําเปนในการพัฒนา
ความรูและความคิดในการเตรียมตัวเขาสูอาชีพ สําหรับคณิตศาสตรในโรงเรียน เรขาคณิตมีความสําคัญ ในฐานะที่
1) ใชบรรยายรูปและทรงตาง ๆ ในโลกแหงความเปนจริงทั้งสองมิติ และ สามมิติ รวมทั้งสมบัติ และความสัมพันธของรูปทรง
เหลานั้น
2) แสดงแทนความคิดตาง ๆ ทั้งในคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เศรษฐศาสตร และสังคมศาสตร
3) สรางทักษะ/กระบวนการ แกนัก เรียน ไดแก การสราง การวัด การใหเหตุผล การแกปญหา และเปนตัวอยางแรกของ
นักเรียนที่เริ่มเรียน เรื่อ งสัจพจน
การเรียนเรขาคณิตของนักเรียนทั่วโลก ไมประสบความสําเร็จ เทาที่ควร ดวยเหตุนี้ สองสามี ภรรยา
ชาว เนเธอรแลนด
คือ Dina van Hiele - Geldof และ Pierre Marie van Hiele ( NCTM , 1998 ) ไดศึกษา หาสาเหตุ โดย ปแอร แวนฮีลี
ศึกษา และเก็บขอมูล จากนักเรียน และไดสรุปเปนทฤษฎี เกี่ยวกับระดับความคิดในวิชาเรขาคณิต และจากทฤษฎีระดับความคิดของ
นักเรียน นี้เอง ทําให ปแอร แวนฮีลี มองเห็นสาเหตุบางประการวา ทําไมการเรียนเรขาคณิต ของนักเรียนทั่วโลกจึงไมประสบ
ความสําเร็จ สวน ไดนา แวนฮีลี ทําการวิจัย หาวิธีสอนที่จะชวยยกระดับความคิดของนักเรียน ในการนําเสนอกรอบทฤษฎี และวิธี
สอนเพื่อยกระดับความคิดทางเรขาคณิต จนไดรับ ปริญญา เอก จาก มหาวิทยาลัย ยูเทรด (Utrecht ) ในประเทศเนเธอรแลนด
ผลงานของทั้งคูไดรับ การยอมรับในประเทศรัสเซีย และ สหรัฐอเมริกา บุคลากรทางดานคณิตศาสตรศึกษา ของทั้งสองประเทศ ได
ทําการวิจัยซ้ํา เพื่อยืนยันความถูกตอง (validate ) ของทฤษฎี ผลการวิจัยทําใหทฤษฎีของแวนฮีลี เปนที่ยอมรับ
ทฤษฎีระดับความคิดในวิชาเรขาของแวนฮีลี (The van Hiele Model of the Development of
Thought )

Geometric

แบบรูปของพัฒนาการทางความคิดในวิชาเรขาคณิตเปนผลงานของนักคณิตศาสตรศึกษา
สองสามีภรรยา คือ Dina van Hiele - Geldof และ Pierre Marie van Hiele โดยที่ทั้งสองพยายามหาคําตอบวาทําไม
ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนในวิชาเรขาคณิตต่ํา นักเรียนไมเขาใจเนื้อหาและพิสูจนไดไมดี แบบรูปของ แวนฮีลี เปนที่ยอมรับกันวา
สามารถใชเปนแนวทางในการสอน และการประเมินความสามารถของนักเรียนในวิชาเรขาคณิตไดดี
แบบรูปนี้เปนผลมาจากวิทยานิพนธในระดับปริญญาเอกที่เสนอตอมหาวิทยาลัยยูเทรค (Utrecht ) ประเทศเนเธอรแลนด ในป ค.ศ.
1957 โดยที่ Pierre ไดวิจัยทางดานทฤษฎีของพัฒนาการทางความคิด สวน Dina ไดศึกษาทางดานการหาวิธีสอนเพื่อยกระดับ
ความคิดจากระดับหนึ่งไปอีกระดับหนึ่ง หลังจาการเสนอวิทยานิพนธไดไมนาน Dina ไดเสียชีวิต Pierre จึงไดพัฒนาทฤษฎีตอไป
ประเทศโซเวียตไดสนใจงานวิจัยนี้ จึงวิจัยซ้ําเพื่อทดสอบความถูกตอง (validate) และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม โดยพิกาโล และสโตล
ยา ( Pyshkalo and Stolyar ) จากสถาบันดานการสอนของโซเวียต ( Soviet Academy of Pedagogical Science ) เปนผูวิจัย
และโซเวียตไดปรับปรุงหลักสูตรเรขาคณิตอยางไดผลดีในชวงป ค.ศ. 1960 - 1969
งานของแวนฮีลีไดรับความสนใจจากนักคณิตศาสตรศึกษาในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากบทความของ Izaak Wirszup ( 1976 ) ชื่อ “
Breakthoughs in Psychology of Learning and Teaching Geometry “ และจากผลงานชิ้นประวัติศาสตร ( titanic
book ) ของอาจารยของแวนฮีลีจากมหาวิทยาลัยยูเทรค คือ ศาสตราจารย Hans Freudenthal ในหนังสือชื่อ Mathematies
as an Educational Task จากนัน้ จึงมีการศึกษาวิจัยแบบรูปนี้อยางจริงจัง มีงานวิจัยออกมามากมาย และทฤษฎีมีความชัดเจนมาก
ขึ้น
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แบบรูป ( The Model )
แบบรูปของพัฒนาการทางความคิดในวิชาเรขาคณิตของ แวนฮีลี ประกอบดวยระดับความคิดทางเรขาคณิต รวม 5 ระดับ จากระดับ
1 ถึงระดับ 5 ดังนี้
ระดับ 1 การเห็นภาพ ( Visualization )
ในระดับนี้ผูเรียนรับรูวาอวกาศ ( space ) เปนสิ่งที่อยูรอบตัว มโนทัศนทางเรขาคณิตตางๆจะรับรูในลักษณะภาพรวมมากกวา
แยกสวน หรือลักษณะ เชน รูปทางเรขาคณิตจะรับรูทั้งรูป ไมแยกเปนสวนๆ เปน ดาน มุม หรือสมบัติของรูป ผูที่มีความคิดในระดับนี้
สามารถเรียนคําศัพททางเรขาคณิต บอกชื่อรูปได เมื่อใหดูรูปจะสรางรูปบนกระดานตะปู หรือวาดรูปคราว ๆ ได เมื่อใหรูป สี่เหลี่ยม
จัตุรัส และ สี่เหลี่ยมผืนผา ดังรูปขางลาง สามารถบอกไดวารูปใดเปนรูปสี่เหลี่ย มจัตุรัสหรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผา เพราะมีลักษณะคลายรูป ที่
เคยเห็นมากอน แตไมสามารถบอกไดวามีมุมฉากสี่มุม หรือดานตรงขามขนานกัน

ระดับ 2 การวิเคราะห ( Analysis )
ในระดับนี้ ผูเรียนเริ่มมีการวิเคราะหมโนทัศนทางเรขาคณิต เชน จากการสังเกต จากการ-ทดลอง ผูเรียนเริ่มสนใจเกี่ยวกับ
ลักษณะตางๆของรูป สมบัติตาง ๆ ที่คอย ๆกอตัวนี้ ทําใหสามารถแยกรูปชนิดตางๆได จะมองรูปทางเรขาคณิตแบบแยกสวนได จะ
บอกไดวาเปนรูปใดโดยดูจ ากสวนตางๆของรูป เชน เมื่อใหดูรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน ดังรูป สามารถระบายสีมุมที่เทากันได บอกไดวา
มุมตรงขามเทากัน สามารถบอกลักษณะทั่วไปของสี่เหลี่ยมดานขนานได ยังไมสามารถอธิบายความสัมพันธระหวางสมบัติได ยังไมเห็น
ความสัมพันธระหวางรูปหนึ่งกับอีกรูปหนึ่ง และยังไมเขาในบทนิยาม

ระดับ 3 การอนุมานอยางไมเปนทางการ ( Informal Deduction )
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ในระดับนี้ ผูเรียนสามารถสรางความสัมพันธระหวางสมบัติของรูปได ทั้งภายในรูป (เชน ในรูปสี่เหลี่ยมที่มีดานตรงขามขนาน
กัน 2 คู มุมตรงขามจะเทากัน ) และระหวางรูป ( เชน รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเปน รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีสมบัติตางๆของสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ครบ ) ดังนั้นนักเรียนสามารถสรุปสมบัติตางๆของรูปได และแยกรูปเปนกลุมๆไดตามสมบัติ สามารถเขาใจสิ่งที่เรียกวา class
inclusion ได เชน สามเหลี่ยมดานเทาทุกรูปเปนสามเหลี่ย มหนาจั่ว สามารถเขาใจนิยามไดเปนอยางดี สามารถติดตามการใหเหตุผล
อยางไมเปนทางการ ( Informal Argument ) ได และสามารถใหเหตุผลอยางไมเปนทางการได อยางไรก็ดีผูเรียนในระดับนี้ยังไม
เขาใจการอนุมาน ( Deduction ) โดยรวมไดทั้งหมด ไมเขาใจบทบาทของสัจพจน ไมเขาใจ วาการใหเหตุผลอาจสับเปลี่ยนแนวทางได
และไมเขาใจการพิสูจนที่เริ่มตนจากสิ่งที่กําหนดใหที่แตกตางออกไปหรือไมคุนเคย

ระดับ 4 การอนุมาน ( Deduction )
ในระดับนี้ผูเรียนเขาใจบทบาทของการอนุมานวาเปนหนทางในการสรางทฤษฎีตางๆทางเรขาคณิต
ตามกรอบของระบบ
สัจพจน ผูเรียนเห็นความสัมพันธระหวาง อนิยาม นิยาม สัจพจน ทฤษฎี และการพิสูจน ผูเรียนไมเพียงแตจดจําการพิสูจน แตยัง
พิสูจนเปน เห็นความเปนไปไดที่จะหาวิธีพิสูจนมากกวา 1 วิธี เขาใจเงื่อนไขที่จําเปนและเพีย งพอ (necessary and sufficient
condition)เขาใจความแตกตางระหวางทฤษฎีและบทกลับ

ระดับ 5 ความชัดแจง ( Rigor )
ในระดับนี้ผูเรียนสามรถเขาใจและสามารถเปรียบเทียบระบบสัจพจนที่แตกตางกันไดเขาใจ
Euclidean geometries สามารถมองเรขาคณิตในลักษณะที่เปนนามธรรมได

non –

ระดับที่ 5 นี้ เปนระดับที่ไดรับการพัฒนาจาก แวนฮีลี นอยที่สุด จากการสนทนาเปนสวนตัวกับ Alan Hoffer เมื่อ 25
ก.พ. ค.ศ.1985 P.M. van Hiele กลาววาเขาสนใจในระดับ 1 ถึงระดับ 4 เพราะเรขาคณิตในโรงเรียน จะสอนถึงระดับที่ 4
เทานั้น

สมบัติของแบบรูป ( Properties of the Model )
นอกเหนือจากการคนพบลักษณะพฤติกรรมในแตละระดับของแบบรูปแลว แวนฮีลี ยังไดพบสมบัติบางประการของแบบรูป
อีกดังนี้

1. การมีลําดับ ( Sequential ) ผูเรียนจะพัฒนาไปตามระดับความคิด ผูที่มีระดับความคิดที่ n
จะตองมีระดับความคิดที่ n –1 มากอน ไมขามระดับ
2. ความกาวหนา ( Advancement ) การพัฒนาจากระดับความคิดหนึ่งไปสูระดับความคิดหนึ่ง
ขึ้นอยูก ับเนื้อหาและวิธีการสอนมากกวาอายุ ไมการวิธีการสอนใดที่ทําใหนักเรียนขามระดับได
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3. สิ่งที่เกิดขึ้นภายในและสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอก ( Intrinsic and Extrinsic ) สิ่งซึ่งไมชัดแจงในระดับหนึ่งจะชัดแจงในระดับ
ตอไป เชน ในระดับ 1 ผูเรียนรับ รูโดยพิจารณาจากรูปราง การกําหนดรูปจากสมบัติยังไมชัดเจนจนกวาจะมีระดับความคิดอยูใน
ระดับ 2 ซึ่งจะมีการวิเคราะหรูป องคประกอบและสมบัติ
4. การมีภาษาประจําระดับ ( Linguistics ) แตละระดับมีภาษาเปนของตนเองที่เชื่อมโยงความสัมพันธ สิ่งตาง ๆ เขา
ดวยกัน ความสัมพันธที่ถือวาถูกตองที่ระดับหนึ่ง อาจถูกขยาย ณ ที่อีกระดับ หนึ่ง เชน รูปหนึ่งๆ อาจมีชื่อเรียกไดมากกวา 1 ชื่อ (
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอาจเรียกไดวาเปนสี่เหลี่ยม มุมฉาก ) ผูที่อยูที่ระดับ 2 จะไมเขาใจลักษณะที่เรียกวา class inclusion เชนนี้
5. การไมเขากัน ( Mismatch ) ผูเรียนที่มีระดับความคิดอันใดอันหนึ่ง แตการสอนเปนการสอนใหแกผูที่มีระดับความคิดที่
สูงกวาผูเรียนจะไมเขาใจไมเกิดการเรียนรูที่ถูกตอง และไมสามารถ ติดตามกระบวนการคิดที่สอนอยู
สําหรับประเทศไทยปญหา ที่เราไมประสบความสําเร็จ ในการสอนเรขาคณิต ก็เปนเชน เดียวกับประเทศอื่นๆ ดวย
เหตุนี้ ผูวิจัย จึงสนใจที่จะสํารวจดูวา เมื่อ เรียนเรขาคณิตในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไปแลว นัก เรียนของเรามีระดับความคิดทาง
เรขาคณิตอยูในระดับใด และความสามารถในการพิสูจนทางเรขาคณิตของเราเปนอยางไร
จุดประสงคของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค ดังนี้
1) เพื่อสํารวจระดับความคิดทางเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โดยใชกรอบทฤษฎีของ
แวน ฮีลี (van Hiele )
2) เพื่อศึกษาความสามารถในการพิสูจน ในวิชาเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
คําถามการวิจัย
1) การกระจายของระดับความคิดทางเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนเปนอยางไร
2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สวนมากมีระดับความคิดทางเรขาคณิตอยูที่ระดับใด
3) นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ผานระดับความคิดทางเรขาคณิต ตามลําดับขั้น ไมขามขั้น ตามทฤษฎี ของ
แวนฮีลี เปนจํานวนเทาใด และขามขั้นเปนจํานวนเทาใด สอดคลองกับทฤษฎี ระดับความคิด ทางเรขาคณิต ของ แวนฮีลี หรือไม
4) นักเรียนมีความสามารถในการติดตามการพิสูจน ทางเรขาคณิตไดดีเพียงใด
5) เมื่อพบปญหาทางเรขาคณิต นักเรียนสามารถกําหนดไดวา สิ่งใดเปนสิ่งที่กําหนดให สิ่งใดเปนสิ่งที่จะตองพิสูจน ไดดี
เพียงใด
6) นักเรียนสามารถพิสูจน ที่ใชการพิสูจน 2 ขั้นตอนอยางงายไดดี เพียงใด
7) นักเรียนสามารถพิสูจน ที่ใชการพิสูจน 2 ขั้นตอนที่ซับซอนขึ้นไดดี เพีย งใด
ประชากรและกลุมตัวอยาง
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ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในเขตกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2558
เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ทั้งหมด 4 ชั้นเรียน จํานวน 112 คน ซึ่งไดมาจาก
การสุมแบบเจาะจง

กลุมตัวอยาง

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบทดสอบ รวม 2 ฉบับ ดังนี้
แบบทดสอบที่ 1 เปนแบบทดสอบ แบบเลือกตอบเพื่อใชวัดระดับความคิดทางเรขาคณิตตามกรอบทฤษฎี ของแวนฮีลี รวม
20 ขอ ใชเวลา 30 นาที ดังนี้
ขอสอบที่ 1 - 5 วัดระดับความคิดทางเรขาคณิตระดับที่ 1
ขอสอบที่ 6 - 10 วัดระดับความคิดทางเรขาคณิต ระดับที่ 2
ขอสอบที่ 11 -15 วัดระดับความคิดทางเรขาคณิต ระดับที่ 3
ขอสอบที่ 16 - 20 วัดระดับความคิดทางเรขาคณิตระดับที่ 4
เกณฑในการผานแตละระดับ คือ ทําไดตั้งแต 3 ขอขึ้นไป จาก 5 ขอ
แบบทดสอบที่ 2 เปนแบบทดสอบความสามารถในการพิสูจน เปนแบบทดสอบเขียนตอบ รวม 4 ขอ
นาที ดังนี้

ใชเวลา 50

ขอที่ 1 วัดความสามารถในการติดตามการพิสูจน
ขอที่ 2 วัดความสามารถในการพิสูจน

2 ขั้นตอนอยางงาย

ขอที่ 3 วัดความเขาใจเกี่ยวกับ สิ่งที่กําหนดให และสิ่งที่จะตองพิสูจน จากขอความทางเรขาคณิต
ขอที่ 4 วัดความสามารถในการพิสูจน

2 ขั้นตอนที่มีความซับซอนปานกลาง

ผลการวิจัย
ผลการวิจัย เกี่ยวกับระดับความคิดทางเรขาคณิต ของนักเรียน 4 โรงเรียน จํานวน 112 คน เปนดังนี้
ระดับความคิดที่

จํานวนนักเรียนที่ผานตามลําดับขั้น (%)

จํานวนนักเรียนที่ไมผานตามลําดับขั้น (%)

1

17 (15.17)

-

2

10 ( 8.92 )

-

3

55 ( 49.10 )

-

4

12 ( 10.71 )

20 ( 17.85 )
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จากตารางจะเห็นวานักเรียนประมาณ 60 % มีระดับความคิดทางเรขาคณิต อยูในระดับ 3 หรือ 4 คือระดับ อนุมาน
อยางไมเปนทางการ ขึ้นไปถึงขั้นการอนุมาน ซึ่งเปนระดับที่นาพึงพอใจ สําหรับการเรียนเรขาคณิต มีนักเรียนประมาณ 40 % อยูใน
ระดับที่ต่ํากวาที่คาดไวในหลักสูตร
ผลการวิจัยเกี่ยวกับ ความสามารถการพิสูจน ของนักเรียนทั้งหมด 112 คน
1. จากขอ 1 ใหนักเรียนเติมคําในชองวาง สรุปผลไดดังนี้
ขอ

ทําได / จํานวนนักเรียน ( % )

ทําไมได/ จํานวนนักเรียน ( % )

1.2

95 (84.82)

17 (15.17)

1.3

101 (90.17)

11 (9.85)

1.4

81 (72.32)

31 (27.67)

1.5

85 (75.89)

27 (24.11)

1.6

69 (61.61)

43 (38.39)

ผลจากการเติมคําขอ 1 - 6 นัก เรียนสวนใหญ ประมาณ 70 % ทําได แสดงวานักเรียนสามารถติดตามการพิสูจนได
2. จากขอ 2 ใหนักเรียนเขียนขอความและเหตุผล สรุปผลไดดังนี้
ขอความ

ทําได / จํานวนนักเรียน (% )

ทําไมได / จํานวนนักเรียน (% )

2.1 สรุปมุมตรงขามเทากัน

84 (75)

28 (25)

2.2 สรุป ด - ม - ด

62 (55.36)

50 (44.64)

2.3 สรุป

76 (67.86)

36 (32.14)

2.4 สรุปมุมแยงเทากัน

45 (40.18)

67 (59.82)

2.5 สรุปดานขนานเทากัน

71 (63.39)

41 (36.61)

เทากันทุกประการ

ในขอนี้ การเขียนการพิสูจน โดยเขียนขอสรุป และอางเหตุผล นักเรียนสวนมากทําได แสดงวานักเรียน เขียนการพิสูจน 2
ขั้นตอน อยางงายได
3. จากขอ 3 ใหนักเรียนสรางรูป เขียนสิ่งที่กําหนดให และจะตองพิสูจนวา สรุปผลไดดังนี้
ขอความ

ทําได / จํานวนนักเรียน (% )

ทําไมได/จํานวนนักเรียน (%)

3.1 สรางรูป

92 (82.14)

20 (17.86)

3.2 สิ่งที่กําหนดให

85 (75.89)

27 (24.11)
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3.3 จะตองพิสูจนวา

70 (62.50)

42 (37.50)

จากตารางจะเห็นวา นักเรียนประมาณ 80 % สรางรูป เขียนสิ่งที่กําหนดให และสิ่งที่จะตองพิสูจนได
4. จากขอ 4 ใหนักเรียนเขียนการพิสูจน สรุปผลไดดังนี้
ขอความ

ทําได /จํานวนนักเรียน(%)

ทําไมได / จํานวนนักเรียน (%)

4.1 สรุป AC = DC

52 (46.43)

60 (53.57)

4.2 สรุป ม - ด - ม

32 (28.57)

80 (71.43)

72 (64.29)

40 (35.71)

85 (75.89)

27 (24.11)

4.3 สรุป

เทากันทุกประการ

4.4 สรุป AE = EF

จากขอ ที่ 4 นี้ นักเรียนเขียน สิ่งที่กําหนดให สิ่งที่จะตองพิสูจนได นักเรียนประมาณ 60% เห็นแนวทางการพิสูจน แตใน
กรณีนี้รูป ซอนทับกัน ทําใหการสรุป ในขอ 2 ทําไดนอยลง ( ทําได 29 % )
สรุปผลการวิจัย
ดานระดับความคิดทางเรขาคณิต
1. นักเรียนประมาณ 80%ผานการทดสอบตามลําดับขั้นไมขามขั้นแสดงวานักเรียนสวนใหญมีพัฒนาการทางความคิดทาง
เรขาคณิต เปนไปตามทฤษฎีของแวนฮีลี
2. นักเรียนประมาณ 60 % มีระดับความคิดทางเรขาคณิต อยูในระดับ 3 หรือ 4 คือ ระดับ อนุมาน อยางไมเปนทางการ
ขึ้นไปถึงขั้นการอนุมาน ซึ่งเปนระดับที่นาพึงพอใจ สําหรับการเรียนเรขาคณิต มีนักเรียนประมาณ
40 % อยูในระดับที่ต่ํากวาที่คาดไวในหลักสูตร
ดานความสามารถในการพิสูจน
ผลการทดสอบ ความสามารถการพิสูจน ของนักเรียน จากโรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียน จํานวน 112 คน
1. ใหนักเรียนเติมคําในชองวาง เพื่อทําใหการพิสูจนสมบูรณ นักเรียนสวนมากเติมไดถูกตอง แสดงวา นักเรียนสวนใหญสามารถติดตาม
การพิสูจนได
2. ใหนักเรียนเขียนการพิสูจนอยางงาย สรุปผลไดดังนี้ นักเรียนประมาณ 70% สามารถพิสูจนปญหา 2 ขั้นตอนที่ไมซับซอนได
3. เมื่อกําหนดขอความที่เกี่ยวของกับโจทยปญหาทางเรขาคณิต นักเรียนประมาณ 80% สรางรูป เขียนสิ่งที่กําหนดให และสิ่งที่จะตอง
พิสูจนได
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4. นักเรียน ประมาณ 60% สรางรูป เขียนสิ่งที่กําหนดให และสิ่งที่จะตองพิสูจนได สามารถพิสูจนปญหา ที่มี 2 ขั้นตอนอยางงาย
ได แตถารูปทับซอนกันการสรุปจะทําไดนอยลง (ประมาณ 29 % )
การอภิปรายผล
ผลการวัดระดับความคิดและความสามารถในการพิสูจนเปนไปตามเนื้อหาและความสามารถของนักเรียนตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
ผลการวิจัยนี้มีขอที่ตองพิจารณาดังนี้
1. กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางเปนนักเรียน จากสี่โรงเรียนจํานวน 112 คนเทานั้น ซึ่งกลุมตัวอยางเปนการสุมแบบเจาะจงอาจไมเปน
ตัวแทนของประชากร
2. แบบทดสอบวัดระดับความคิดทางเรขาคณิตเปนขอสอบวัด ระดับความคิดตามแนวโครงสรางและพัฒนาแนวความคิดทางเรขาคณิต
ของแวนฮีลี่ ซึ่งสวนใหญตรงกับแนวทางการสรางหลักสูตรและพัฒนาแนวความคิดทางเรขาคณิตของไทย แตในการเรียนการสอนของ
ไทยบางเรื่องอาจไมไดเนน เชน เรื่อ งการเขียนการพิสูจน การวิเคราะหรูปเรขาคณิต หรือ การคาดเดาสมบัติของรูป
3. การทดสอบวัดความสามารถในการพิสูจนเปนแบบทดสอบที่วัดความสามารถขั้นพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการพิสูจนทางเรขาคณิต
เทานั้น ยังไมไดวัดถึงขั้นการวิเคราะหหรือการแกโจทยปญหาระดับกลาง หรือสูง
4. จากผลการวิจัยในครั้งนี้ นักวิจัยและครูผูสอนควรหาแนวทางการสอนที่จะทําใหระดับความคิดและความสามารถในการพิสูจนทาง
เรขาคณิตของไทยสูงขึ้น ฉวีวรรณ แกวไทรฮะ ( 2554 ) ไดใชเทคนิคการวิเคราะหยอนกลับในการสรางสื่อการเรียนรู เรขาคณิตดวย
โปรแกรม Geometer ' s Sketchpad ในการสรางสื่อการเรียนรูอยางไดผล
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. การวิจัยครั้งนี้ทําใหไดทราบระดับความคิดทางเรขาคณิตและความสามารถในการพิสูจนเรขาคณิตของนักเรียนในกรุงเทพมหานคร
สมควรที่ผูสนใจทางคณิตศาสตรศึกษานําเอาวิธีการเดียวกันนี้ไปพัฒนาระดับความคิดและความสามารถในการแกปญหา วิชาอื่นๆ อีก
เชน วิชาพีชคณิต หรือ แคลคูลัส
2. เพื่อใหไดขอมูลที่แมนยํา ควรมีการวิจัยทํานองนี้ในหลายเขต หรือหลายภาคการศึกษา
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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาระดับความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา (2) ศึกษาองคประกอบความสุขที่สงผลตอความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา (3) ศึ กษาความสั มพั นธร ะหวางป จจัย องค ประกอบความสุ ข ที่มี อิทธิพลต อความผาสุ กในการปฏิ บั ติง านของบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา กลุ มเปาหมายที่ ใชในการศึ กษาเปนบุค ลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทาจํานวน
350 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของเพียรสันและการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) ผลการวิจัยพบวา
1. ความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอยูในระดับมาก (  = 4.07)
2. องคประกอบความสุขที่สงผลตอความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามี 8
องคประกอบ ไดแก สุขภาพดี (X1) ผอนคลายดี (X2) น้ําใจดี (X3) จิตวิญญาณดี (X4) ครอบครัวดี (X5) สังคมดี (X6) ใฝรูดี
(X7) และสุขภาพเงินดี (X8)
3. ความสั ม พันธระหวางป จจัย องค ประกอบความสุข ที่ มีอิท ธิพ ลตอความผาสุ กในการปฏิ บัติ ง านของบุ คลากร
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นันทา อยางมี นัยสํ าคั ญ ทางสถิ ติติ .01 ได แ ก ใฝ รู ดี (X7) ผ อนคลายดี (X2) สัง คมดี (X6)
สุขภาพเงินดี (X8) สุขภาพดี (X1)
คําสําคัญ : ความผาสุก, องคประกอบความสุข, การปฏิบัติงาน
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Factors Effecting the Level of Employees’ Happiness
: A Case Study of Suansunandha Rajabhat University
Attasit Nikornwat and Sudaporn Arundee
Public Administration College of Innovation and Management Suansunandha Rajabhat University
attasit.ni@ssru.ac.th

Abstract
The purposes of this research are to study (1) the level of Suan Sunandha Rajabhat University
(SSRU) personnel’s happiness at work, (2) the elements of happiness affecting their happiness at work,
and (3) the correlation among the elements of such happiness. Samples include 250 members of
Suan Sunandha Rajabhat University personnel, and the research tool includes a questionnaire. Statistics
employed in data analysis include Pearson Correlation Coefficient Analysis and Stepwise Multiple
Regression Analysis
The research findings are as follows;
1. The level of Suan Sunandha Rajabhat University personnel’s happiness at work is in high level. (x=4.
( 07)
2. The elements of happiness affecting Suan Sunandha Rajabhat University personnel’s happiness
at work include 8 items, namely good health(X1) good relaxation (X2) kind heart (X3) good moral (X4)
good family (X5) good social (X6) self-directed learning, (X7) and good income (X8)
3. There is statistical difference among the elements of Suan Sunandha Rajabhat University
personnel’s happiness at.01,namely self-directed learning (X7) good relaxation (X2) good social (X6)
good income (X8) good health (X1)
Key word: Happiness at work, Happy Workplace, Working
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บทนํา
งานที่เราเลือกมั กจะเปนงานที่ทําใหเรามีความสุ ขในการทํางานมากที่สุดเพราะอยางนอยเราก็ได เลือกในสิ่งที่เรา
อยากจะทํา ไมมีใครบังคับใหเราตองทํา แตในการทํางานยอมมีปญหา อุปสรรค เพื่อใหใหเราไดคิด วิเคราะห และแกไขปญหา
ใหบรรลุตามเปาหมายที่ไดตั้งไว ความสุขในการทํางานไมไดมองแคเพียงหลักการทํางานเทานั้นแตยังมีองคประกอบความสุขที่
เปนสวนหนึ่งในการสรางความสุขในการทํางานทั้งกําลังกาย กําลังใจ ในปจจุบันหนวยงาน/องคกรตาง ๆ ไดมุงเนนในเรื่อง
ความสุขในการทํางาน เนื่องจากเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาองคกรและการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนและสงเสริมในการ
ผลักดันการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่ไดตั้งไว และสิ่งสําคัญคือหนวยงาน/องคกรตองมีการติดตาม และประเมินผลเพื่อนํา
ขอมูลมาวิเคราะหและหาแนวทางในการพัฒนาตอไปในอนาคต จากประเด็นการศึกษาและคนควาผูวิจัยจึงสนใจในการศึกษา
ดานความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษามาจัดทําแผนกลยุทธในการสรางความผาสุกใน
องคกร
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. เพื่อศึกษาองคประกอบความสุขที่สงผลตอความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยองคประกอบความสุขที่มีอิทธิพลตอความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด านประชากร บุ ค ลากรสายวิ ช าการและบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ นวิ ช าการ จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 1,455 คน
(กองบริหารงานบุคคล,2558)
ขอบเขตด านตั วแปร ตัวแปรอิสระไดแก ป จจัยส วนบุ คคล และองคประกอบความสุข ตัวแปรตามได แก ความผาสุ ก
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ขอบเขตดานเวลา ระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม 2559
การทบทวนวรรณกรรม
จรรยา เพชรหวน (2555) ไดกลาวไววา ถาองคกรมีองคประกอบหรือสรางทั้ง 4 อยาง ดังตอไปนี้แลวจะเรียกไดวาเรามี
ความผาสุกในการทํางาน
1. Achievement Motivation ไดทํางานตามความอยาก หรือความตองการ และงานนั้นสนองตอบสิ่งที่เปนแรงจูงใจ
ทั้งภายในและภายนอก
2. Profession เปนตําแหนงหรือลักษณะงานตรงตามสาขาที่เรียนมา หรือสาขาวิชาที่ทํางานซึ่งเปนที่ยอมรับ และได
ทํางานจนสรางความลุมลึกในวิชาชีพ
3. Job Satisfaction พึงพอใจในงาน ทั้งในงานที่ตนเองไดทํา เพื่อนรวมงานเกื้อหนุนการทํางาน ผูบังคับบัญชาเอาใจใส
ดูแล สอน และพัฒนาใหทํางานไดดี องคกรมีงานที่สรางสรรคหรือสรางคุณคาของงานใหทํา
4. Human Spirit เป นองค กรที่ เห็ นคนทํ างานมี ความเป นมนุ ษย มี ความนึกคิ ด มี จิตใจให โอกาสในการเติ มเต็ ม
รับผิดชอบตอชีวิตอยางพอเหมาะพอควร
ศิรินันท กิตติสุขสถิตและคณะคูมือการวัดความสุขดวยตนเอง .(2555 ) .(HAPPINOMETER : The appiness
Self-Assessment. พิมพครั้งที่)1(. กรุงเทพฯ: ธรรมดาเพลส.
องคประกอบความสุข 8 ประการ ไดแก
1. สุขภาพดี (Happy Body) คือ การมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงเกิดจากการรูจักใชชีวิตรูจักกินรูจักนอนชีวีมีสุข
2. น้ําใจดี (Happy Heart) คือ การมีน้ําใจเอื้ออาทรตอกัน รูจักการแบงปนอยางเหมาะสมรูจักบทบาทของแตละคน
ตั้งแตเจานายลูกนองพอแมและสิ่งตาง ๆ ที่เขามาในชีวิต
3. ผอนคลายดี (Happy Relax) คือ การรูจักผอนคลายตอสิ่งตาง ๆ ในการดําเนินชีวิตNOMETER
4. ใฝรูดี (Happy Brain) คือ การศึ กษาหาความรูเพื่อพั ฒนาตนเองและนําไปสูการเปนมืออาชี พเพื่อใหเกิด
ความกาวหนาและมั่นคงในการทํางานและพรอมที่จะเปนครูเพื่อสอนคนอื่น
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5. จิตวิญญาณดี (Happy Soul) คือ การมีหิริโอตัปปะหมายถึงการละอายและเกรงกลัว ตอการกระทําที่ไมดีของตนเอง
ซึ่งนับเปนคุณธรรมเบื้องตนของการอยูรวมกันของคนในสังคมและในการทํางานเปนทีม
6. สุขภาพเงินดี (Happy Money) คือ ความสามารถในการจัดการรายรับและรายจายตนเองและครอบครัวได
รวมถึงการรูจักการทําบัญชีครัวเรือน
7. ครอบครัวดี (Happy Family) คือ การมีครอบครัวที่อบอุนและมั่นคงเพราะครอบครัวเปนภูมิคุมกันและเปน
กําลังใจที่ดีในการที่จะเผชิญกับอนาคตหรืออุปสรรคตาง ๆ
8. สังคมดี (Happy Society) คือ การมีความรักความสามัคคีเอื้อเฟอตอสังคมที่ตนเองทํางานและสังคมที่พักอาศัย
สมมติฐานของการวิจัย
ปจจัย องคป ระกอบความสุข มี ผลตอความผาสุ กในการปฏิบั ติง านของบุค ลากรมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ สวนสุ นันทา
ทุกดาน
ป จจั ยองค ประกอบความสุ ขมี ผลต อความผาสุ กในการปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏสวนสุ นั นทา
จากสมมติฐานดังกลาวขางตนสามารถเขียนเปนกรอบแนวความคิดในการวิจัยไดดังนี้

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ศึกษาจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลตอความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อนําทฤษฎี
และแนวคิดมาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
2. สรางแบบสอบถามที่ครอบคลุมเนื้อหาที่ตองการที่จะศึกษา
3. นําแบบสอบถามที่ ได ปรั บปรุ งแกไขเรี ยบรอยแลวไปใหผู เชี่ ยวชาญ 3 ท านตรวจสอบความเที่ ยงตรงของเนื้อหา
(content validity) โดยการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง โดยคา IOC = 0.95
4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูที่เชี่ยวชาญ นํ าเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อทําการตรวจสอบอีกครั้ ง
แลวนํามาแกไขใหสมบูรณกอนนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
5. นํ าแบบสอบถามที่ ผ านการปรั บปรุ ง แกไ ขตามที่ ผู เ ชี่ ย วชาญเสนอแนะแล วทดลองใช (try-out) กั บ บุ ค ลากร
มหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนสุนันทาที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คนแลวนํามาวิเคราะหหาค าความเชื่ อมั่น (reliability) โดยหา
สัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบัค โดยผลคาความเชื่อมั่น = .970
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามความคิดเห็นเรื่องปจจัยที่สงผลตอความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร ของบุคลากรมหาวิ ทยาลั ยราชภัฎสวนสุนันทาเป นแบบสอบถามชนิด
ตรวจสอบรายการ โดยถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม มีจํานวนทั้งหมด 7 ขอ
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ตอนที่ 2 เกี่ยวกับความคิดเห็นตอองคประกอบความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปนแบบสอบถาม
ชนิดมาตราสวนประมาณคาของลิเคิรทที่มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุดมีจํานวนทั้งหมด 40 ขอ
ตอนที่ 3 เกี่ยวกับความคิดเห็ นต อความผาสุกในการปฏิ บั ติ งานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทาเป น
แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคาของลิเคิรทที่มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด มีจํานวนทั้งหมด 20
ขอ
ในการกําหนดระดั บความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บองค ประกอบความสุ ข และความผาสุ กในการปฏิ บั ติ ง านของบุ คลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สําหรับการวิจัยครั้งนี้จะใชเกณฑสัมบูรณ (Absolutes Criteria) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลกลุมเปาหมาย ไดแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จํานวน 350 ชุด โดยคํานวณ
การหาขนาดของกลุมตัวอยางดวยสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1970)

โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. เก็บขอมูลจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยการแจกแบบสอบถามดวยตนเอง
2. เมื่อกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามเรียบรอยแลว ผูวิจัยตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของคําตอบในแบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับและนํามาวิเคราะหทางสถิติ
โดยใชคอมพิวเตอรในการคํานวณคาสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรโดยมีขั้นตอนดังนี้
1. แสดงการกระจายของกลุ ม ตั วอย างตามลั กษณะทางประชากรศาสตร โดยใช ส ถิ ติ ค าความถี่ (Frequency)
และรอยละ (Percentage) รวมถึงความคิดเห็น ระดับการปฏิบัติของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิเคราะหโดยใช
สถิติคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การตรวจสอบสหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทุกตัว ตามเงื่อนไขที่วางเกณฑไวในขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะห
ดวยรูปสมการถดถอยเชิงเสน (Linear Regression Analysis) โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรเชิงปริมาณ 2 ตัว ไดแกความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องคประกอบความสุขและความผาสุกในการปฏิบัติงาน
3. ตรวจสอบความเหมาะสมตั วแบบของป จจัยที่ ส งผลต อความผาสุกในการปฏิบั ติ งานของบุ คลากร โดยใชค า VIF
(variance inflation factor) มีคาไมเกิน 5 คา Tolerance มีคาไมต่ํากวา 0.2 และคา Eigen Value มีคาไมเกิน 10.0 เพื่อใหตัว
แปรอิสระทุกตัวไมมีความสัมพันธกัน และไมเกิดความสัมพันธเชิงพหุระหวางปจจัย (multicolinearity)
4. การวิเคราะหตัวแบบของปจจัยที่สงผลตอความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากรใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) โดยนําตัวแปรเขาไปพยากรณในตัวแบบ (model)
ผลการวิจัย
จากการศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จํานวน 350 คน ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไป รายละเอียดดังนี้
เพศ สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 220 คน คิดเปนรอยละ 62.86 เพศชาย จํานวน 130 คนคิดเปนรอยละ 37.14
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อายุ สวนใหญมีอายุ 31 - 40 ป จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 49.43 รองลงมามีอายุ 20 – 30 ป จํานวน 91 คน
คิดเปนรอยละ 26.00 มีอายุ 41 - 50 ป จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 15.14 และมีอายุ 51 ป ขึ้นไป จํานวน 33 คน คิดเปนรอย
ละ 9.43 ตามลําดับ
ระดับการศึกษา สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาโท จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 49.43 รองลงมาระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 40.86 ปริญญาเอก จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 6.57 และต่ํากวาปริญญาตรีจํานวน
11 คน คิดเปนรอยละ 3.14 ตามลําดับ
รายได สวนใหญมีรายไดตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 150 คนคิดเปนรอยละ 42.86 รองลงมารายได
ระหวาง 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 25.43 รายไดระหวาง 30,001 – 40,000 บาท จํานวน 75 คน คิด
เปนรอยละ 21.43 รายไดระหวาง 40,001 – 50,000 บาท จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 8.00 รายได 50,001 บาท ขึ้นไป จํานวน
6 คน คิดเปนรอยละ 1.71 และรายไดไมเกิน 10,000 บาท จํานวน 2 คนคิดเปนรอยละ 0.57 ตามลําดับ
สายงานที่ปฏิบัติ สวนใหญสายงานที่ปฏิบัติเปนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจํานวน 208 คน คิดเปนรอยละ 59.43
รองลงมาบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 40.57 ตามลําดับ
ประเภทบุคลากร สวนใหญประเภทบุคลากรเปนพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจําจํานวน 199 คน คิดเปนรอยละ
56.86 รองลงมาพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทชั่วคราว จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 21.14 ขาราชการ จํานวน 29 คน คิดเปน
รอยละ 8.29 ลูกจางชั่วคราว จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.86 ลูกจางประจํา จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 5.14 แลพนักงาน
ราชการจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.71 ตามลําดับ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สวนใหญมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 5 - 10 ป จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 29.71
รองลงมามีระยะเวลา 3 – 5 ป จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 28.29 มีระยะเวลานอยกวา 3 ปจํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ
21.14 และมากกวา 10 ป จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 20.86 ตามลําดับ
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นตอองคประกอบความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยภาพรวมและรายดาน
ระดับความคิดเห็น
องคประกอบความสุข
S.D.
แปลผล

1. ดานสุขภาพดี
3.53
1.04
มาก
2. ดานผอนคลายดี
3.72
0.81
มาก
3. ดานน้ําใจดี
4.22
0.63
มากที่สุด
4. ดานจิตวิญญาณดี
4.15
0.63
มาก
5. ดานครอบครัวดี
4.13
0.82
มาก
6. ดานสังคมดี
4.18
0.66
มาก
7. ดานใฝรูดี
4.14
0.69
มาก
8. ดานสุขภาพเงินดี
3.71
0.91
มาก
รวม
3.97
0.83
มาก
พบวา ความคิดเห็นตอองคประกอบความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยภาพรวมและรายดาน
อยู ในระดับ มาก (  = 3.97) และเมื่ อพิ จารณาเป นรายดานอยูใ นระดั บ มากที่ สุด และมาก คื อ ด านน้ําใจดี(  = 4.22)
ด า นสั ง คมดี (  = 4.18) ด า นจิ ต วิ ญ ญาณดี (  = 4.15) ด า นใฝ รู ดี (  = 4.14) ด า นครอบครั ว ดี (  = 3.94)
ดานผอนคลายดี (  = 3.72) ดานสุขภาพเงินดี (  = 3.71) และดานสุขภาพดี (  = 3.53)
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ตารางที่ 2 ความคิดเห็นตอความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยภาพรวมและราย
ดาน
ระดับความคิดเห็น
ความผาสุกในการปฏิบัติงาน
S.D.
แปลผล

1. ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
4.14
0.61
มาก
2. ดานตําแหนงงาน
3.96
0.76
มาก
3. ดานความพึงพอใจในงาน
4.12
0.66
มาก
4. ดานจิตวิญญาณความเปนมนุษย
4.05
0.71
มาก
รวม
4.07
0.69
มาก
พบวา ความคิ ดเห็นตอความผาสุกในการปฏิ บัติ งานของบุค ลากรมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏสวนสุนันทาโดยภาพรวม
และรายด านอยู ใ นระดั บ มาก (  = 4.07) และเมื่ อพิ จารณาเป นรายด านดั ง นี้ด านแรงจูง ใจใฝ สั ม ฤทธิ์/ Achievement
Motivation (  = 4.14) ดานความพึงพอใจในงาน/Job Satisfaction (  = 4.12) ดานจิตวิญญาณความเปนมนุษย/
Human Spirit (  = 4.05) และดานตําแหนงงาน/Profession (  = 3.96)
ตารางที่ 3 การวิเ คราะหการตรวจสอบตัวแบบขององค ประกอบความสุ ขที่ มีอิทธิพลตอความผาสุ กในการปฏิบั ติง านของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ความผาสุกในการปฏิบัติงาน
คาคงที่
1.969
1.666
1.409
1.395
1.400
ใฝรูดี (X7)
.510
.363
.306
.279
.257
ผอนคลายดี (X2)
.243
.204
.147
.082
สังคมดี (X6)
.151
.143
.147
สุขภาพเงินดี (X8)
.101
.091
สุขภาพดี (X1)
.099
2
R
.369
.450
.499
.515
.525
S.E.
.38071
.35555
.33926
.33388
.33047
F
205.269** 51.995** 35.128** 12.231**
8.173**
p-value of F
.000
.000
.000
.001
.005
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
พบวา ทั้ง 5 ตัวแปรมีความสัมพันธกับความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ซึ่ง หมายความวาองคป ระกอบความสุ ขด านใฝรู ดี ด านผอนคลายดี ด านสัง คมดี ด านสุ ขภาพเงิ นดีแ ละดานสุข ภาพดี
มีอิทธิพลตอความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สรุป และอภิปรายผลการวิจัย
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 220 คน คิดเปนรอยละ 62.86 สวนใหญ
มีอายุ 31 - 40 ป จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 49.43 สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาโทจํานวน 173 คน คิดเปนรอย
ละ 49.43 สวนใหญมีรายไดตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 42.86 สวนใหญสายงาน
ที่ปฏิบัติเปนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 208 คน คิดเปนรอยละ 59.43 สวนใหญประเภทบุคลากรเปนพนักงาน
มหาวิท ยาลัย ประเภทประจํา จํานวน 199 คน คิด เปนรอยละ 56.86 ส วนใหญ มี ระยะเวลาในการปฏิ บั ติง าน 5 - 10 ป
จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 29.71

161

บุคลากรมหาวิทยาลัย ราชภั ฏสวนสุนันทาแสดงความคิด เห็นต อองคประกอบความสุ ขของบุคลากรมหาวิท ยาลั ย
ราชภั ฏ สวนสุ นันทาโดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ มากและเมื่ อพิ จารณาเป นรายด านอยู ใ นระดั บ มากทั้ ง หมด คื อด านน้ําใจดี
ดานสังคมดีดานจิตวิญญาณดี ดานใฝรูดี ดานครอบครัวดี ดานผอนคลายดี ดานสุขภาพเงินดีและดานสุขภาพดี ตามลําดับ
และอธิบายเปนรายดานดังตอไปนี้
ด า นสุ ข ภาพดี ที่ มี ร ะดั บ ของความคิ ด เห็ น มากที่ สุ ด คื อ รั บ ประทานอาหารเช า ต อ สั ป ดาห อ ย า งสม่ํ า เสมอ
สวนขอที่คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือออกกําลังกายหรือใชกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
ดานผอนคลายดี ขอที่มีระดับของความคิดเห็นมากที่สุดคือทานสามารถจัดการกับปญหาไดเมื่อประสบปญหาในชีวิต
สวนขอที่คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือมีการพักผอนอยางเพียงพอ
ดานดานน้ําใจดี ขอที่มี ระดั บของความคิ ดเห็นมากที่สุ ดคือทานมี ความยิ นดี เมื่อเห็ นผู อื่นมี ความสุขหรือประสบ
ความสําเร็จ สวนขอที่คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือมีการถายทอดแลกเปลี่ยนแบบอยางการทํางานระหวางกัน
ดานจิตวิญญาณดี ขอที่มีระดับของความคิดเห็นมากที่สุดคือยอมรับและขอโทษใความผิดที่ทําหรือมีสวนรับผิดชอบ
สวนขอที่คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือสามารถควบคุมอารมณในขณะเกิดปญหาในการทํางานได
ดานครอบครัวดี ขอที่มีระดับของความคิดเห็นมากที่สุด คือ สมาชิกในครอบครัวเปนกําลังใจใหทานในการปฏิบัติงาน
สวนขอที่คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือมีเวลาอยูกับคนในครอบครัว
ดานสังคมดี ขอที่มีระดับของความคิดเห็นมากที่สุดคือทานใหความสําคัญกับการทํางานเปนทีมสวนขอที่คาเฉลี่ยนอย
ที่สุดคือโดยรวมแลวเพื่อนบานมีความสัมพันธที่ดีตอทาน
ดานใฝรูดี ข อที่มี ระดั บของความคิด เห็นมากที่ สุดคื อทานสนใจที่จะพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในสวนขอที่
คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือมีการศึกษาขอมูลที่ไดรับการยอมรับที่เปนขอปฏิบัติที่ดี
ดานสุขภาพเงินดี ขอที่มีระดับของความคิดเห็นมากที่สุดคือความตรงเวลาของการจายคาจางคาลวงเวลาที่ทานไดรับ
จากองคกรของทาน สวนขอที่คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือโดยรวมแลวมีเงินเก็บออมในแตละเดือน
การวิ เ คราะห ตั ว แบบขององค ป ระกอบความสุ ข ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ ความผาสุ ก ในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis)
ไดแ ก ใฝรูดี ผอนคลายดี สั งคมดี สุ ขภาพเงินดี สุข ภาพดี ซึ่งป จจัย นี้ส ามารถร วมกันพยากรณป จจัยของความผาสุ กในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "R" ^"2" .=.525 คิดเปนรอยละ 52.5 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01
ซึ่งจะอภิปรายเปนรายดานดังนี้
ด านใฝ รู ดี แสดงว าบุ ค ลากรมี ค วามสุ ข ในการทํ างานมากทั้ ง นี้เ พราะบุ ค ลากรมี ค วามสนใจที่ จ ะพั ฒ นาตนเอง
เพื่อความกาวหนาในชีวิต และมีการแสวงหาความรูใหม ๆ เพิ่มเติมจากแหลงความรูตาง ๆ
ผอนคลายดี แสดงวาบุ คลากรมี ความสุ ข ในการทํางานมากทั้ งนี้เ พราะบุ คลากรสามารถจัด การกับป ญ หาไดเ มื่ อ
ประสบปญหา
ดานสังคม แสดงวาบุคลากรมีความสุขในการทํางานมากทั้งนี้เพราะบุคลากรใหความสําคัญกับการทํางานเปนทีม
ดานสุขภาพเงินดี แสดงวาบุคลากรมีความสุขในการทํางานมากทั้งนี้เพราะบุคลากรไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสม
กับภาระงานที่ปฏิบัติ นอกจากนี้รายไดเปนปจจัยเบื้องตนสําหรับการสรางแรงจูงใจ เพราะสามารถตอบสนองตอความตองการ
ขั้นพื้นฐานของมนุษยได
ดานสุขภาพดี แสดงวาบุคลากรมีความสุขในการทํางานมากทั้งนี้เพราะมีการรับประทานอาหารและมีการออกกําลังกาย
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. มหาวิทยาลัยควรมีการสนับสนุนในดานการพัฒนาและสงเสริมสุขภาพ เนื่องจากการรับประทานอาหารและการ
อกกกําลังกายจะสงผลใหบุคลากรมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง
2. มหาวิทยาลัยควรมีการสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรในดานการพัฒนาตําแหนงงานใหสูงขึ้น หรือการพัฒนา
งานในสายงานที่ปฏิบัติทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
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การบูรณาการการรูเ รือ่ งคณิตศาสตรและการรูเรือ่ งภาษาอังกฤษโดยใชการเรียนรูเชิงบริบท
ฉวีวรรณ แกวไทรฮะ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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บทคัดยอ
การใชภ าษาอังกฤษเป นสื่ อในการสอนสํ าหรับ การเรีย นรูเ นื้อหาวิช าต าง ๆ เปนนโยบายของวิทยาลั ยนานาชาติ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ สวนสุ นันทา การศึกษาวิจัยหลายเรื่องแสดงให เห็ นวาการจัด การเรีย นการสอนโดยใช การบู รณาการ
เนื้อหาวิชาและการเรียนรูภาษาอังกฤษที่สัมพันธกับบริบทในชีวิตจริงและอาชีพจะชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเนื้อหาและ
ทักษะการใชภาษาอังกฤษของผูเรีย น ผูวิจัย จึงทําการศึกษาครั้งนี้โดยมี วัตถุประสงคคือ (1) เพื่ อศึกษาประสิทธิผ ลของการ
เรียนรูเชิงบูรณาการระหวางสาระคณิตศาสตร บริบทดานธุรกิจและการเงิน และการใชภาษาอังกฤษในรายวิชาคณิตศาสตร
ธุรกิจ (2) เพื่อศึกษาเจตคติของนักศึกษาตอการเรียนรูเชิงบูรณาการ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ศึกษารายวิชาคณิตศาสตรธุรกิจ จํานวน 36
คน การศึ กษาครั้งนี้เปนการวิจัยปฏิ บัติการในชั้นเรียน ผูวิจัยได สรางหนวยการเรีย นรูเ ชิงบูร ณาการขามสาขาวิช าระหวาง
เนื้อหาคณิตศาสตร บริบทดานธุรกิจและการเงิน และภาษาอังกฤษ จํานวน 5 หนวย และออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเชิ ง
บูรณาการ 4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1 ขั้นเราความสนใจ ขั้นที่ 2 ขั้นสํารวจและสรางแนวคิด ขั้นที่ 3 ขั้นสรุปและขยายผล และ
ขั้นที่ 4 วัดผลและประเมินผล การวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาประสิทธิผลของการเรียนรูเชิงบูรณาการระหวาง เนื้อหาสาระของ
คณิตศาสตร บริบทดานธุรกิจและการเงิน และการใชภาษาอังกฤษในการเรียนรูคณิตศาสตรธุรกิจโดยใชการวิเคราะหดัชนี
ประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการ ซึ่งไดคาเทากับ 0.7937 ผลการวิจัยนี้พบวา การจัดการเรียนการสอนโดยใช
วิธีการเรียนรูเชิงบูรณาการสงผลตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษารอยละ 79.37 (สูงกวาเกณฑการยอมรับ 0.50 หรือ
รอยละ 50) ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาเจตคติตอการเรียนรูเชิงบูรณาการของนักศึกษา 3 ดาน ไดแก ดานการเรียนรู
เนื้อหาเชิงบูรณาการ ดานการทํากิจกรรมเชิงบูรณาการ และดานการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเรียนรูเชิงบูรณาการ
ในระดับมากที่สุด 31.4% ระดับมาก 56.4% และระดับปานกลาง 12.2% ตามลําดับ
คําสําคัญ: การรูเรื่องคณิตศาสตร, การรูเรื่องภาษาอังกฤษ, การบูรณาการขามสาขาวิชา, คณิตศาสตรธุรกิจ
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Abstract
The use of English as a medium of instruction for subject matter learning is the policy of
International College, Suan Sunandha Rajabhat University. Many research studies have shown that
integrating subject matter and English related to real life and career enhance student’s learning
achievement in subject matter and skills in using English. The purposes of this study were (1) to study
effectiveness of integrating mathematical literacy, contexts in business and finance, and using English
learning mathematics; and (2) to measure students’ attitudes toward learning mathematics integrated the
use of mathematical literacy, contexts in business and finance, and using English learning mathematics.
The participants of this study were 36 undergraduate students in Bachelor of Arts in International Business
(International Program). This study was classroom action research, the researchers developed integrated
trans-disciplinary five units through the concepts of mathematics, business and financial contexts, and
English and designed integrated learning activities with four steps: (1) Engaging, (2) Exploring and concept
constructing, (3) Conclusion and extending knowledge, and (4) Measurement and evaluation. The
researchers collected two types of data: quantitative and qualitative. Quantitative data collection
involved the students’ scores on the tests, and qualitative data collection contained students’ attitude
toward learning mathematics. The researcher analyzed the data to study effectiveness of integrating
mathematical literacy, contexts in business and finance, and using English learning mathematics by using
the effectiveness index of integrated learning activities was 0.7937. The results of this study found that
integrating mathematical literacy, contexts in business and finance, and using English learning
mathematics in the Business Mathematics Course (International Program) appeared to influence growth of
students’ learning development 79.37% (above criteria 0.50 or 50 %). For analyzing the data to measure
students’ attitudes toward integrated learning in three categories: integrated content learning, integrated
learning activities, and integrated technology and innovation for learning, the results showed that 31.4 %
of all students displayed positive attitudes at Level 5 (Strongly Agree), 56.4 % of all students displayed at
Level 4 (Agree), and 12.2 % of all students displayed at Level 3 (Neutral), respectively.
Keywords: Mathematics Literacy, English Literacy, Trans disciplinary, Business Mathematics
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บทนํา
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สําหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตมี 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาธุรกิจ
การบิน สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว และสาขาวิชาการโรงแรม (วิชาเอกการโรงแรม และวิชาเอกบริหารธุรกิจ) หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต มี 1 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหวางประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทามีนโยบายใหการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตาง ๆ ตองใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอนและเนนความเปนมืออาชีพ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (action research) สําหรับรายวิชาคณิตศาสตรธุรกิจ ซึ่งการรั บ
นักศึกษาเขาเรียนของวิทยาลัยนานาชาติเปดโอกาสใหนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 ในทุกแขนงเขาศึกษา
ได แตนักเรียนเหลานี้เมื่อเขามาศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 พบวามีปญหาเรื่องการใชคณิตศาสตรในการคิดคํานวณ
ปญหาที่ เปนบริ บททางวิช าชี พ เนื่องจากนักเรีย นสําเร็ จการศึ กษาชั้ นมัธยมศึกษาป ที่ 6 ไดศึกษารายวิช าคณิต ศาสตร ตาม
หลักสูต รแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน 2554 ของแต ละสถานศึ กษามีค วามแตกต างกัน สถานศึ กษาบางแหง จัดรายวิช า
คณิตศาสตรเพิ่มเติมใหแกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตรสูงกวาระดับปานกลาง (ผลการเรียนรอยละ 70 ขึ้น
ไป) สถานศึกษาบางแหงจัดรายวิชาเฉพาะพื้นฐาน ดังนั้นนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่เขาศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงมีพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่ไมเพียงพอตอการเรียนรูรายวิชาในระดับสูงที่ตอง
เชื่อมโยงกับคณิตศาสตรและตองศึกษาโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการเรียนรู
ประเด็นสําคัญของการทําวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนานักศึกษาที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตรธุรกิจมีประเด็นที่เกี่ยวของ
คื อ การรู เ รื่ องคณิต ศาสตร (mathematical literacy) การรู เ รื่ องภาษาอัง กฤษ (English literacy) การบู ร ณาการ
(integration) และ บริ บ ทวิช าชี พ (occupational contexts) ซึ่ ง ประเด็ นเหล านี้ ไ ด มี แ นวคิ ด และการศึ กษาวิ จัย ทั้ ง
ภายในประเทศและต า งประเทศ เช น การศึ ก ษาวิ จั ย ของ Organization for Economic Co-operation and
Development : OECD (2015) ซึ่งดําเนินการเรื่องการทดสอบ PISA (Programme for International Student
Assessment) เพื่อทดสอบการรูเรื่องคณิตศาสตร แบบทดสอบ PISA ประเมินความคิดทางคณิตศาสตรและการปฏิบัติโดยการ
สรางบริบทในสภาพจริงประกอบดวยบริบทสวนบุคคล (personal contexts) บริบทในวิชาชีพ (occupational contexts)
บริบททางสังคม (societal contexts) และบริบททางวิทยาศาสตร (scientific contexts) การศึกษาคนควาของ Education
and Advanced Learning (2015) เรื่อง การเรียนรูภาษาอังกฤษจากบริบท สําหรับการเรียนรูเชิงบูรณาการในประเทศไทย
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2557) ไดมีการศึกษาคนควา เรื่อง การเรียนรูเชิงบูรณาการกับชีวิตจริง
และการทํางาน 4 ระดับ คือ การบูรณาการภายในวิชา (disciplinary) การบูรณาการแบบพหุวิทยาการ (multidisciplinary)
การบูรณาการแบบสหวิทยาการ(interdisciplinary) และการบูรณาการขามสาขาวิชา (transdisciplinary) เปนตน
ผูวิจัยไดศึ กษาและค นควาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ ประเด็นการรูเรื่องคณิตศาสตร การรูเรื่องภาษาอังกฤษ
บริบทวิชาชีพ และการบูรณาการ มีขอสรุปดังนี้
การรูเรื่องคณิตศาสตร (mathematical literacy)
การรูเ รื่องคณิตศาสตร คื อ ความสามารถของบุคคลในการคิด ใช และตีความคณิตศาสตรในสถานการณตาง ๆ ที่
หลากหลาย รวมทั้งการใหเหตุผลอยางเปนคณิตศาสตร ใชแนวคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตรในการอธิบายและทํานาย
ปรากฏการณต าง ๆ (สุ ช าดา ป ท มวิภ าค, 2015) โครงการประเมิ นผลนั กเรี ย นร วมกับ นานาชาติ (Programme for
International Student Assessment หรือ PISA) ไดกําหนดกรอบการประเมินการรูเรื่องคณิตศาสตรของ PISA 2015 มี
ดังนี้
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ภาพที่ 1 กรอบการประเมินการรูเรื่องคณิตศาสตรของ PISA 2015
จากภาพที่ 1 แสดงใหเห็นวากรอบการประเมินการรูเรื่องคณิตศาสตรของ PISA 2015 เปนวัฏจักรแสดงใหเห็นวาการ
ประเมินการรูเรื่องจะกําหนดปญหาในบริบทของสภาพจริง เพื่อใหทดสอบความสามารถของผูเรียนในการสรางกฎเกณฑที่
เชื่อมโยงกับปญหาเชิงคณิตศาสตรได จากนั้นผูเรียนตองแสดงความสามารถในการใชแนวคิดแกปญหาเชิงคณิตศาสตรใหไดผล
ลัพธที่ถู กตองตามเงื่อนไข และแปลความหมายของผลลัพ ธให สอดคล องกับบริบ ทดวยการประเมินความถู กต องกอนที่จะ
สรุปผลของแกปญหาในบริบท
การรูเรื่องภาษาอังกฤษ (English literacy)
Krashen (1982 อางถึงใน Education and Advanced Learning, 2015, p.14) กลาววา “ภาษาอังกฤษมีกฎเกณฑ
ทางภาษา เชน โครงสรางของประโยค (sentence structures) และกาลกิริยา (verb tenses)” กลยุทธที่ใชในการสอนภาษา
ที่สองควรใชวิธีทางธรรมชาติ (natural approach) และเชื่อมโยงการใชภาษาอังกฤษกับบริบทที่นาสนใจเพื่อสรางความเขาใจ
ใหกับผูเรียน และสอดคลองกับมิติของความชํานาญทางภาษา (dimensions of language proficiency) ของ Cummin
(1983 อางถึงใน Education and Advanced Learning, 2015, p.15) ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 มิติของความชํานาญทางภาษา
จากภาพที่ 2 Cummin แสดงใหเห็นวากลยุทธในการเรียนภาษาอังกฤษไดอยางชํานาญจะอยูใน ควอแดรนทที่ 3 ซึ่ง
เปนมิติที่ตองเรียนรูจากบริบทที่มีความลุมลึก (context embedded) และเนนทักษะทางปญญา (cognitively demanding)
กนกรัตน คุณะสารพันธ (2559, น. 24) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์และกลยุทธการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญา
โททุ น สควค. รุ นที่ 1 สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร วิ ท ยาลั ย นานาชาติ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั นทา ที่ เ ข า ค า ยพั ฒ นา
ภาษาอังกฤษ เพื่อการเพิ่ มคะแนนผลสอบ CU-TEP ซึ่ง ประกอบด วย 6 กลยุ ทธ ดั งนี้ 1) กลยุท ธด านการจํา (Memory
Strategies) 2) กลยุทธดานพุทธิปญญา (Cognitive Strategies) 3) กลยุทธดานการทดแทน (Compensation Strategies)
4) กลยุทธดานอภิปญญา (Metacognitive Strategies) 5) กลยุทธดานอารมณและความรูสึก (Affective Strategies) 6) กล
ยุท ธด านสั ง คม (Social Strategies) โดยแบ ง เกณฑ ที่ แ สดงผลสั ม ฤทธิ์เ ป น 3 ระดั บ ได แ กร ะดั บ ต น 1 – 32 คะแนน
ระดับกลาง 33 – 68 คะแนน ระดับสูง 69 – 120 คะแนน ผลของการศึกษาพบวาผลสัมฤทธิ์หลังการเขาคายอยูในระดับกลาง
และระดับสูงเทานั้น โดยกลยุทธที่ใชมากที่สุด คือ ดานอภิปญญา ซึ่งประกอบดวยกลยุทธยอย 4 กลยุทธ ไดแก การฝกปฏิบัติ
(Practicing) การรับและการสงสาร (Receiving and Sending Message) การวิเคราะหและการใชเหตุผล (Analysis and
Reasoning) และการจัดโครงสรางขอมูลที่ไดรับและขอมูลที่สงออก (Creating Structure for Input and Output) ผูวิจัยได
เสนอแนะใหศึกษาวิจัยกลยุทธการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น รวมทั้งกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาใน 4 ทักษะ คือ การฟง การพูด การอานและการเขียน และควรทําวิจัยแบบระยะยาว
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยปฏิ บัติการในชั้นเรียน ผู วิจัยได สรางหนวยการเรียนรูเชิงบู รณาการขามสาขาวิช า
ระหวางเนื้อหาคณิตศาสตร บริบทดานธุรกิจและการเงิน และภาษาอังกฤษ ที่ประกอบดวยบริบทและทักษะทางปญญาของ
Cummin (1983 อางถึงใน Education and Advanced Learning, 2015, p.15) กลยุทธดานอภิปญญา การใชทักษะ 4
ทักษะ และการวิจัยระยะยาวตลอด 1 ภาคการศึกษาตามขอเสนอแนะของกนกรัตน คุณะสารพันธ (2559, น. 26)
การเรียนรูเชิงบูรณาการ (integrated learning)
สถาบันสงเสริ มการสอนวิท ยาศาสตร และเทคโนโลยีไ ดนําการเรียนรูเ ชิง บูรณาการแบบ STEM ซึ่ง เป นคํายอจาก
ภาษาอัง กฤษที่ แสดงการบู ร ณาการของศาสตร 4 สาขาวิชาได แ ก วิท ยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี (Technology)
วิศวกรรมศาสตร (Engineering) และคณิตศาสตร (Mathematics) ซึ่งสถาบันวิทยาศาสตรแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (The
National Science Foundation: NSF) ไดใชคํานี้ในโครงการที่เกี่ยวของกับศาสตรดังกลาว และสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเรียกการบูรณาการของ 4 สาขาวิชานี้วา “สะเต็มศึกษา”เพื่อเนนใหผูเรียนสรางความเชื่อมโยง
ระหวาง 4 สหวิทยาการกับชีวิตจริงและการทํางาน (สสวท., 2557) ระดับการบูรณาการที่อาจเกิดขึ้นในชั้นเรียนสามารถแบง
ได 4 ระดับ คือ (1) การบูรณาการภายในวิชา (Disciplinary) (2) การบูรณาการแบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) (3)
การบูรณาการแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) และ (4) การบูรณาการขามสาขาวิชา (Transdisciplinary) นอกจากนั้น
แตละระดับของการบูรณาการจะเพิ่มขึ้นจากระดับ (1) ถึง ระดับ (4) ดังแสดงไวในภาพที่ 3 (Vasquez, J.A. (อางถึงใน สสวท.
,2557)

168

ภาพที่ 3 การเพิ่มระดับของการบูรณาการของเนื้อหาวิชากับชีวิตจริงและการทํางาน
การบู รณาการเนื้อหาวิชากับ ชีวิตจริงทําใหผูเ รียนแกปญหาไดเ ปนระบบและเห็นผลอย างเป นรูปธรรม ซึ่ง Brown,
Collins, & Duguid (อางถึงใน Mwakapenda & Dhlamini, 2010) ไดกลาววาผูเรียนจะไดรับความรูจากสถานการณและผล
ของการทํากิจกรรมตามบริบทและวัฒนธรรมของผูเรียน โดยเรียกทฤษฎีนี้วาทฤษฎีของการเรียนรูจากสถานการณ (Theory
of situated learning) ประโยชนที่ไดรับจากทฤษฎีนี้ คือ ความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ (potentially
problematic) นอกจากนั้นการเชื่อมโยงระหวางบริบทตาง ๆ จะชวยใหผูเรียนไดนําสิ่งที่เรียนรูไปแกปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต
จริงได ตัวอยางเชน การเชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตร ศิลปะ และวิทยาศาสตร (Beckmann, Michelsen & Sriraman,
2005)
ผูวิจัย ซึ่ง เป นผู รั บผิ ดชอบรายวิช าคณิต ศาสตร ธุร กิจได พิ จารณาเห็นวาควรมีการพัฒ นานวัต กรรมเพื่อการรู เรื่ อง
คณิตศาสตรโดยใชการเรียนรูเชิงบูรณาการระหวางเนื้อหาคณิตศาสตร บริบทดานธุรกิจและการเงิน และภาษาอังกฤษ เพื่อ
กระตุนใหนักศึกษาสนใจและสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตรควบคูกับการประยุกตใชไดถูกตอง
ขอบเขตของการวิจัยมีดังนี้
(1) กลุ มตั วอยางเป นนักศึ กษาสาขาวิช าธุรกิจระหวางประเทศ ที่ เรี ยนรายวิช าคณิต ศาสตรธุร กิจในภาคเรีย นที่ 1
ประจําปการศึกษา 2558 ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จํานวน 36 คน
(2) รายวิชาคณิตศาสตรธุรกิจเปนรายวิชาในกลุมการศึกษาทั่วไปของหลักสูตรบริหารธุรกิจ ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา
สาระสํ าคั ญ ในคําอธิบ ายรายวิชา ดัง นี้ Business Arithmetic, Algebra, linear equation, inequalities, linear
programming, functions, and graphs, quadratic equations, trigonometric function and graphs, arithmetic
and geometric progressions, sequences and series, introduction to calculus, differentiation and
integration.
(3) การเรียนรูเชิงบูรณาการเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่นําหัวขอในคําอธิบายรายวิชามาจัดทําเปนหนวยการเรียน
ที่ประกอบด วยสาระทางคณิตศาสตร สาระเกี่ยวกับ บริบทดานธุรกิจและการเงิน และการใชภาษาอัง กฤษในการสื่อสารซึ่ง
ประกอบดวยทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน มาจัดทําบทเรียน 5 หนวย (units) ดังนี้
Unit 1 Number and Operations with Business Applications: Math Basic Reading (Reading Numbers in
English, Reading and Writing Fractions, Reading and Writing Decimal, Mathematical Expression in English)
Unit 2 Ratios, Proportion and Rate with Business Applications: Simple Interest, Commission,
Investment, Insurance, Currency Conversion
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Unit 3 Linear Equation and Inequalities: Solving Linear Equation, Modeling Word Problems in
Business with Linear Equations, Solving Inequalities, Graphing Systems of Inequalities
Unit 4 Linear Programming: Graphical Method for Solving Linear Programming Problems, Resource
Constraint Planning
Unit 5 Exponential and Logarithmic Function: Solving Exponential and Logarithmic Function,
Compound Interest, Mortgages, Population Growth
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการเรียนรูเชิงบูรณาการระหวาง เนื้อหาสาระของคณิตศาสตร บริบทดานธุรกิจและ
การเงิน และการใชภาษาอังกฤษในการเรียนรูคณิตศาสตรธุรกิจ
2. เพื่อศึกษาเจตคติของนักศึกษาตอการเรียนรูเชิงบูรณาการ ระหวางเนื้อหาสาระของคณิตศาสตร บริบทดานธุรกิจ
และการเงิน และการใชภาษาอังกฤษในการเรียนรูคณิตศาสตรธุรกิจ
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ซึ่งผูวิจัยไดสรางเครื่องมือเพื่อใหไดขอมูลในการวิเคราะหเชิงปริมาณ
(quantitative data) และการวิเคราะหเชิงคุณภาพ (qualitative data) ผูวิจัยในฐานะผูสอนไดทํากิจกรรมการเรียนรูเชิง
บูรณาการแบงเปน 4 ขั้นตอน เพื่อใหเกิดประสิทธิผลของการเรียนการสอนและเจตคติที่มีตอการเรียนรูเชิงบูรณาการ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเราความสนใจ ผูวิจัยใชวีดิทัศนสําเร็จรูปที่สอดคลองกับหนวยการเรียน
ขั้นที่ 2 ขั้นสํารวจและสรางแนวคิด ผูวิจัยสรางใบความรูและใบกิจกรรมที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยการ
เรียน ซึ่งกิจกรรมที่กําหนดใชกิจกรรมรายบุคคล หรือกิจกรรมกลุม 2 คน หรือกลุมเล็ก เปนตน
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุปและขยายผล ผูวิจัยในฐานะผูสอนไดมอบหมายใหผูเรียนแกปญหาตามสถานการณในใบกิจกรรมและ
นําเสนอการแกปญหาเพื่อแลกเปลี่ยนกระบวนการคิดแกปญหากับเพื่อนรวมชั้นและผูสอน นอกจากนั้นผูสอนไดมอบหมายให
ศึกษาเพิ่มเติมจากการสืบคนจากเว็บไซต และประเมินความกาวหนาเพื่อใชประกอบการตัดสินผลการเรียนของรายวิชา
ขั้นที่ 4 วัดผลและประเมินผลจากแบบทดสอบระบบออนไลน นําคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนมาคํานวณหา
ประสิทธิผลของการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ และใชแบบสอบถามสํารวจเจตคติที่มีตอการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ
เนื่องจากการวิจัยนี้เปนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ผูวิจัยในฐานะผูสอนไดใชกรอบการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการ
ในรูปแบบวัฎจักร PDCA (Plan-Do-Check-Act) จากหนวยที่ 1 ถึง หนวยที่ 5 ซึ่งประกอบดวย ตัวปอน (input) กระบวนการ
(process) ผลลัพธ (output) และการสะทอนกลับ (feedback) ดังภาพที่ 4
INPUT
ผูสอนใชแผนจัดการ
เรียนรูเชิงบูรณาการขาม
สาขาวิชาระหวางเนื้อหา
คณิตศาสตร บริบทดาน
ธุรกิจและการเงิน และ
ภาษาอังกฤษ
(PLAN)

PROCESS
ผูเรียนทํากิจกรรม
- ศึกษาวีดิทัศนที่สัมพันธกับ
ความรูหรือประสบการณเดิม
เพื่อเราความสนใจ
- สํารวจและสรางแนวคิด
- สรุปและขยายผล
(DO)

OUTPUT
- วัดผลและประเมินผลจาก
แบบทดสอบและระบบ
ออนไลน
- สํารวจเจตคติ
(CHECK)

FEEDBACK (ACT)
ภาพที่ 4 กรอบการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการ
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
ตัวแปรตน คือ กิจกรรมการเรี ยนรู เชิ งบูร ณาการระหวางเนื้อหาคณิต ศาสตร บริ บทดานธุร กิจและการเงิ น และ
ภาษาอังกฤษ
ตัวแปรตาม คือ ตัวแปรที่เปนผลที่ไดจากการเรียนรู 2 ตัวแปร ไดแก ประสิทธิผลของการเรียนรู และเจตคติที่มีตอ
กิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการระหวางเนื้อหาคณิตศาสตร บริบทดานธุรกิจและการเงิน และภาษาอังกฤษ
เครื่องมือการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มี 3 ชนิด ประกอบดวย
(1) แผนจัดการเรียนรูและสื่อการสอน ไดแก วีดิทัศน ใบความรู ใบกิจกรรม และเว็บไซต
(2) แบบทดสอบออนไลน กอนเรียนและหลังเรียน
(3) แบบสํ ารวจเจตคติ ที่มี ตอการเรีย นรู เชิ ง บูร ณาการระหวางเนื้อหาสาระของคณิตศาสตร บริ บทดานธุรกิจและ
การเงิน และภาษาอังกฤษ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 2 ประเภท ดังนี้
(1) แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของ 5 หนวยการเรียน คะแนนเต็ม 30 คะแนน โดยใชระบบออนไลน เปน
ขอสอบเลือกตอบ 20 ขอ ขอละ 1 คะแนน และแสดงวิธีทํ า 2 ข อ ขอละ 5 คะแนน ผลประเมินนี้จะนําไปใชใ นการคิ ด
คํานวณหาประสิทธิผลของการเรียนรูเชิงบูรณาการระหวางเนื้อหาคณิตศาสตร บริบทดานธุรกิจและการเงิน และภาษาอังกฤษ
(2) แบบสอบถามเจตคติที่มีตอการเรียนรูเชิงบูรณาการระหวางเนื้อหาคณิตศาสตร บริบทดานธุรกิจและการเงิน และ
ภาษาอังกฤษ โดยขอมูลในแบบสอบถามประกอบดวย 3 ดาน จํานวน 10 รายการ คือ
ดานที่ 1 เจตคติดานเนื้อหาเชิงบูรณาการ ( 5 รายการ)
ดานที่ 2 เจตคติดานการทํากิจกรรมในการเรียนรูเชิงบูรณาการ (3 รายการ)
ดานที่ 3 เจตคติดานการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเรียนรูเชิงบูรณาการ (2 รายการ)
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลและใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลเพื่อการประเมินประสิทธิผลของการเรียนการสอน ผูวิจัยประยุกตสูตรการคํานวณคาอัตราสวน
ประสิทธิผล (Effectiveness Ratio) เพื่อดูอัตราสวนระหวางสภาพจริงตอผลที่คาดหวัง โดยเลือกคาที่คาดหวังแสดงอัตราของ
อิทธิพลตอประสิทธิผลของสภาพจริง (Mohr อางถึงใน Issel, 2004) และสูตรการคํานวณคาดัชนีประสิทธิผล (Effective
Index: E.I.) ที่กําหนดคาเกณฑการยอมรับของกิจกรรมที่สงผลตอความกาวหนาของผูเรียน รอยละ 50 (เผชิญ กิจระการ,
2546) ดังนี้
. .=

−
−

Pre คือ คะแนนรอยละของคะแนนที่นักศึกษาทั้งหมดทําแบบทดสอบกอนเรียน
Post คือ คะแนนรอยละของคะแนนที่นักศึกษาทั้งหมดทําแบบทดสอบหลังเรียน
Target คือ รอยละของคะแนนที่คาดหวัง รอยละ 75.5 ซึ่งเปนจุดกึงกลางของชวงคะแนน 74 – 77 (เทียบเทา B)
2. การวิเคราะหเจตคติที่มีตอการเรียนรูเชิงบูรณาการระหวางเนื้อหาของคณิตศาสตร บริบทดานธุรกิจและการเงิน
และภาษาอังกฤษ โดยใชการคํานวณรอยละของความคิดเห็ นของผูตอบแบบสอบถามแตระดับความคิดเห็น ในดานตาง ๆ
ไดแก ดานที่ 1 เจตคติดานเนื้อหาเชิงบูรณาการ ดานที่ 2 เจตคติดานการทํากิจกรรมในการเรียนรูเชิงบูรณาการ และดานที่ 3
เจตคติดานการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเรียนรูเชิงบูรณาการ โดยแบงเปน 5 ระดับของลิเคิรทสเกล (5 หมายถึง
ระดับมากที่สุด... 4 หมายถึง ระดับมาก... 3 หมายถึง ระดับปานกลาง... 2 หมายถึง ระดับนอย... 1 หมายถึง ระดับนอยที่สุด)
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ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ประสิทธิผลของการเรียนการสอนที่ใชวิธีการเรียนรูเชิงบูรณาการระหวางเนื้อหาของคณิตศาสตร บริบทดาน
ธุรกิจและการเงิน และภาษาอังกฤษ
1.1 ประสิทธิผลของการเรียนการสอนของรายวิชาคณิตศาสตรธุรกิจที่ใชวิธีการเรียนรูเชิงบูรณาการระหวางเนื้อหาของ
คณิตศาสตร บริบทดานธุรกิจและการเงิน และภาษาอังกฤษของนักศึกษา ประกอบดวยคะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน
และคะแนนที่คาดหวัง แสดงไวในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประสิทธิผลของการเรียนการสอน
รายการ
คะแนนกอนเรียน (Pre-test score)
คะแนนหลังเรียน (Post-test score)
คะแนนคาดหวัง (Target score)

คะแนนรอยละ
47.50
69.72
75.50

ดัชนีประสิทธิผล
. =

69.72 − 47.50
= 79.37
75.50 − 47.50

จากตารางที่ 1 แสดงให เ ห็ น วา การจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช วิ ธีก ารเรี ย นรู เ ชิ ง บู ร ณาการระหว างเนื้ อหา
คณิตศาสตร บริบทดานธุรกิจและการเงิน และภาษาอังกฤษ ของรายวิชาคณิตศาสตรธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ของวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีผลกระทบ (impact / influence) รอยละ 79.37 ตอการพัฒนาการเรียนรูจาก
รายวิชาของนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสูงกวาเกณฑการยอมรับ 0.50 หรือ 50 %
ตอนที่ 2 เจตคติที่มีตอการเรียนรูเชิงบูรณาการระหวางเนื้อหาคณิตศาสตร บริบทดานธุรกิจและการเงิน และ ภาษาอังกฤษ
การสํารวจเจตคติของนักศึกษาที่มีตอการเรียนรูเชิงบูรณาการระหวางเนื้อหาคณิตศาสตร บริบทธุรกิจและการเงิน และ
ภาษาอังกฤษ ไดผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เจตคติที่มีตอการเรียนรูเชิงบูรณาการดานเนื้อหา กิจกรรมเชิงบูรณาการและเทคโนโลยี (คิดเปนรอยละ)
รายการ
ดานการเรียนรูเนื้อหาเชิงบูรณาการ
1 คณิตศาสตรมีความสําคัญตอการแกปญหาในชีวิตจริงและวิชาชีพ
2 การเรียนรูคณิตศาสตรที่บูรณาการกับบริบทในชีวิตจริงและวิชาชีพชวยให
เนื้อหาคณิตศาสตรมีความนาสนใจเพิ่มขึ้น
3 การใชภาษาอังกฤษในการเรียนรูคณิตศาสตรชวยสงเสริมใหเกิดการเรียนรู
จากแหลงเรีย นรูนอกหองเรี ยนมากขึ้น โดยเฉพาะขอมูล สารสนเทศจาก
เว็บไซต
4 การบู ร ณาการระหว า งเนื้ อ หาคณิ ต ศาสตร บริ บ ทวิ ช าชี พ และ
ภาษาอังกฤษชวยพัฒนาความสามารถในการสื่อสารและการแกปญหาได
อยางมีเหตุผล
5 การใชภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูเชิงบูรณาการกับศาสตรอื่น ๆ จะเพิ่ม
ขีดความสามารถของบุคคลใหทันตอความกาวหนาในปจจุบันและอนาคต
ดานการทํากิจกรรมเชิงบูรณาการ
6 การทํางานแบบเพื่อนคูคิดหรือทํางานเปนกลุมชวยใหพัฒนาทักษะการคิด
ไดถูกตองและแมนยํา
7 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวิธีการแกปญหาที่หลากหลายชวยกระตุน
และสนับสนุนการคิดระดับสูงดานการวิเคราะห สังเคราะหและสรางสรรค
8 ป จจัย ที่ จะทํ าให การทํ ากิ จกรรมรายบุ ค คลประสบความสํ าเร็ จ ได แ ก
ความรู/ประสบการณเดิมและทักษะการเรียนรู

5

ระดับเจตคติ
4
3
2

1

13.9 69.5 16.6

-

-

27.8 55.6 16.6

-

-

22.2 69.5 8.3

-

-

13.9 55.6 30.5

-

-

27.8 55.6 16.6

-

-

41.7 50.0 8.3

-

-

41.7 41.7 16.6

-

-

41.7 50.0 8.3

-

-
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การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเรียนรูเชิงบูรณาการ
9 เทคโนโลยีและนวัตกรรมชวยสรางความสนใจในการเรียน
10 เทคโนโลยีและนวัตกรรมชวยใหเกิดความรวดเร็วในการสืบคนเนื้อหา
คณิตศาสตรที่บูรณาการกับบริบทวิชาชีพและภาษาอังกฤษ
รวม (รอยละของนักศึกษา 36 คน)

41.7 58.3

-

-

-

41.7 58.3

-

-

-

31.4 56.4 12.2

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวากลุมนักศึกษาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีเจตคติที่ดีตอดานตาง ๆ 3 ดาน ไดแก ดานการ
เรียนรูเนื้อหาเชิงบูรณาการ ดานการทํากิจกรรมเชิงบูรณาการ และดานการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเรียนรูเชิงบูรณา
การ ในระดับมากที่สุด รอยละ 31.40 ระดับมาก รอยละ 56.40 และระดับปานกลาง รอยละ 12.20 ตามลําดับ
สรุปและอภิปรายผล
จากการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดบูรณาการระหวางคณิตศาสตรบริบทดานธุรกิจและการเงินและภาษาอังกฤษทําใหนักศึกษา
มีประสิทธิผลของการเรียนรูสูงกวาเกณฑที่คาดหวัง และนักศึกษามีความสําเร็จในการเรียนรูแนวคิดทางคณิตศาสตรที่บทเรียน
เป นรู ป ธรรม มี กราฟ ก และมี กิจกรรมที่ สั ม ผั ส ได ทํ าให เ กิด ความเชื่ อมโยงมโนทั ศ นท างคณิต ศาสตร แ ละทั กษะการใช
ภาษาอังกฤษ นักศึกษาไดเกิดภาพของการนําเสนอสาระ (visual representation of the text) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
Seo (2009, pp.260-266) เรื่อง A Strange and Wonderful Interdisciplinary Juxtaposition: Using Mathematical
Ideas to Teach English
นอกจากนั้นผลการวิเคราะหขอมูลดานประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการเรียนรูเชิงบูรณาการ
ระหวางเนื้อหาคณิต ศาสตร บริบ ทด านธุรกิจและการเงิ น และภาษาอัง กฤษ ของรายวิช าคณิต ศาสตร ธุร กิจ สง ผลตอการ
พัฒนาการเรียนรูของนักศึกษารอยละ 79.37 (สูงกวาเกณฑการยอมรับ 0.50 หรือ รอยละ 50) และนักศึกษามีเจตคติเชิงบวก
ตอการเรียนรูเนื้อหาเชิงบูรณาการ การทํากิจกรรมเชิงบูรณาการ และการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเรียนรูเชิงบูรณา
การ มีเจตคติในระดับมากและมากที่สุดรอยละ 87.80 ระดับปานกลางมีเพียง รอยละ 12.20 ผลของเจตคติที่ดีตอการเรียนรู
สามารถวัดระดับของผลที่จะเกิดกับอารมณและความสําเร็จของผูเรียนได (Hannula, 2002)
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช
เนื่องจากประโยคทางคณิตศาสตรและประโยคทางภาษาอังกฤษมีลักษณะเฉพาะของแตล ะศาสตร ดังนั้นผูสอนไม
จําเป นต องเนน โครงสร างของประโยควาคํ า ใดเป น “ประธาน (subject)” หรื อ “คํากริ ย า (verb)” หรื อ “ส วนขยาย
(predicate)” (Usiskin, 1996) นอกจากนั้นควรใชวีดิทัศ นที่มีผูส อนบรรยายเปนภาษาอัง กฤษเพื่ อนักศึกษาจะได มีโอกาส
พัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษควบคูกับ การเรีย นรูค ณิต ศาสตรที่ มีบริ บททางดานธุรกิจและการเงินที่ สอดคลองกับ
หลักสูตร
2. ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป
เนื่องจากงานวิจัยนี้มีขอจํากัดเรื่องกลุมตัวอยางที่มีขนาดเล็ก (จํานวน 36 คน) ดังนั้นผลการวิจัยครั้งนี้ใชอางอิงเฉพาะ
กลุมนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สําหรับนักวิจัยอื่น ๆ หรือการวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยอาจ
ใชรูปแบบการวิจัยที่มีกลุมตัวอยางที่มีขนาดใหญขึ้น หรือใชการศึกษาระยะยาว (longitudinal study) และใชตัวแปรหรือ
คาสถิติที่แสดงความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของการเรียนรูกับเจตคติได
เอกสารอางอิง
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การรวบรวมตํารับยาสมานแผลแผนไทย
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บทคัดยอ
จากเอกสารทางประวัติศาสตรทางการแพทยและการใชยาของประเทศไทย มีการบันทึกขอมูลของตํารับยาสมาน
แผลไวหลายตํารับและมีขอบงใชในแผลหลายประเภท แตในปจจุบันยังไมพบการนําศึกษาวิจัยเพื่อประมวลองคความรูดานนี้
การศึ กษานี้มีวัตถุ ประสงคเพื่ อรวบรวมตํารับ ยาสมานแผลที่ผิ วหนัง จากเอกสารทางการแพทย แผนไทย จํานวน 6ชุด และ
วิเคราะหหาตํารับยาสมานแผลที่มีศักยภาพในการพัฒนาตอไป
ผลการรวบรวมขอมูล พบตํารับยาสมานแผลทั้งสิ้น จํานวน 209 ตํารับ โดยเปนตํารับยาที่ใชสมานแผลภายนอก
รางกาย (ผิวหนัง หรื อเนื้อเยื่ อได รับ บาดเจ็บ ) จํานวน 54 ตํารั บ และเปนตํารั บที่ มี เครื่ องยาที่ หาง ายและทราบที่ ม าทาง
พฤกษศาสตรจํานวน 6 ตํารับ (โดยเปนตํารับยาจากตําราพระโอรสพระนารายณ 1 ตํารับและศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมัง
คลาราม 5 ตํารับ) ที่มีศักยภาพในการพัฒนาในเชิงวิจัยและการพาณิชยในอนาคต
คําสําคัญ: สมานแผล ตํารับยาสมานแผลแผนไทย

175

Collection of Thai traditional wound healing formulas
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Abstract
Wound healing formulas were found in many scriptures of Thai Traditional medicine. There are
many of formulas was used for healing many types of wound. Recently, the systemic review of wound
healing formulas was not studied. The objective of this study is compilation and analyzing wound healing
formulas from 6 scriptures of Thai Traditional medicine and selecting the formulas that have potential for
future development.
The results, 209 wound healing formulas were found in 6 selected scriptures. In this number has
54 formulas was defined as external uses. In the number of external use formulas has only 6 formulas
that have all known components in the formulas. (1 formula from “Kum-Pre-That-Narai” and 5 formulas
from the inscriptions of herbal formula at “Wat-Phar-Chet-Tuphon”) There are high potential for
developing in research and commercial aspect.
Keywords: wound healing Thai traditional wound healing formulas
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บทนํา
จากเอกสารทางประวัติศาสตรดานการแพทยและการใชยาของไทยตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร
ซึ่งปรากฏในรูปแบบของคัมภีรยาโบราณและศิลาจารึกตํารายาตางๆ อาทิ ตําราพระโอสถพระนารายณ, ตําราแพทยศาสตร
สงเคราะห เนื้อหาในเอกสารต างๆ ที่ กล าวถึ งนั้นได ระบุถึ ง ยาสมานแผลไวห ลายตํ ารับ และมี ข อบ งใช กับ แผลหลากหลาย
ประเภท แตในปจจุบันการพัฒนายาสมานแผลจากสมุนไพรเนนไปที่ตํารับยาจากสมุนไพรเดี่ยว อาทิเชน ในประกาศเรื่องบัญชี
ยาหลั กแห งชาติ พ.ศ. 2560 มี การระบุตํ ารับ ยาจากสมุ นไพรเดี่ย วที่มี สรรพคุ ณในการสมานแผลไว 4 ชนิด ได แ ก บัวบก
(Centella asiatica L.), เปลือกมังคุด (Garcinia mangostana L.), วานหางจระเข (Aloe vera (L.) Burm.f.) และพญายอ
(Clinacanthus nutans (Burm. f.) Lindau) เปนสมุนไพรที่พัฒนาในรูปแบบยาเตรียมแบบตางๆ อาทิ ยาครีม, ยาเจล, ยา
น้ําใส, ยาโลชั่นเตรียมสด (กลุมนโยบายแหงชาติ ดานยา สํานักยา, ม.ป.ป.) และในประกาศเรื่องยาสามัญ ประจําบานแผน
โบราณ พ.ศ.2556 มีเพียงการระบุชื่อของสมุนไพรเดี่ยวอันเปนตัวยาหลักหรือตัวยาประกอบในตํารับที่มีสรรพคุณในการสมาน
แผล จํานวน 25 ชนิด เชน สีเสียดไทย สีเสียดเทศ ขมิ้นออย เบญกานี เปนตน (สํานักยา, ม.ป.ป.) โดยเปนสมุนไพรที่เปนตัวยา
หลัก 17 ชนิด และเปนสมุนไพรที่เปนตัวยาชวยอีก 8 ชนิด
จากขอมูลในประกาศสําคัญทั้งสองประกาศจะเห็นไดวาไมมีการระบุถึงตํารับยาสมานแผลที่มีสมุนไพรมากกวา 1
ชนิดเปนองคประกอบ จึงเปนที่มาของการรวบรวมตํารับยาสมานแผลแผนโบราณจากตํารา, ศิลาจารึก, และเอกสารทางการ
แพทยแผนไทย วาในอดีตมีการใชตํารับยาสมานแผลตํารับใดบาง และตํารับไหนที่จะมีศักยภาพในการนํามาพัฒนาตอไป โดย
การศึกษาในครั้งนี้จะทําการรวบรวมตํารับยาจากเอกสารจํานวน 6 ชุด ประกอบไปดวย (1) ตําราพระโอสถพระนารายณ (2)
ศิลาจารึกวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร (3) ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (4) ตําราเวชศาสตรฉบับหลวง รัชกาลที่ 5
(5) ตําราพระโอสถครั้งรัชกาลที่ 2 และ(6) ตําราแพทยศาสตรสงเคราะห โดยเอกสารที่ (1)-(4) นั้นจัดเปนตําราการแพทยแผน
ไทยของชาติตามพระราชบัญญัติคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542 (ชยันต พิเชียรสุนทร, ศุภชัย ติยวรนันท,
และวิเชียร จีรวงส, 2556) หากสามารถคัดเลือกตํารับยาที่มีศักยภาพ โดยดูจากประเด็นดานวัตถุดิบ ไดแก การทราบชนิด
วัตถุดิบ ความพรอมของวัตถุดิบในทองตลาด จะทําใหสามารถปรุงยาไดตามองคประกอบตํารับดั้งเดิมอยางครบถวนสมบูรณ
ซึ่งนาจะสงผลตอประสิทธิผลที่ดีในการสมานแผล ตํารับเหลานี้จึงเปนตํารับที่สามารถนํามาเขาสูกระบวนการพัฒนายาแผน
ไทยเพื่อใชสมานแผลในผูปวยไดอยางยั่งยืน
วัตถุประสงคของการวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมตํารับยาสมานแผลแผนไทย และคัดเลือกตํารับที่มีศักยภาพในการพัฒนายาใน
อนาคต
ระเบียบวิธีวิจัย
1. การรวบรวมขอมูล ทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลจากตํารา, ศิลาจารึกและเอกสารจํานวน 6 ชุด โดยเปนตํารา
ทางการแพทยแผนไทยของชาติ ตามพระราชบัญญัติคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ.2542 จํานวน 4 ชุด ไดแก
ตําราพระโอสถพระนารายณ, ศิลาจารึกวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร, ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์), ตํารา
เวชศาสตรฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 และเอกสารเพิ่มเติมอีก 2 ชุด ไดแก ตําราพระโอสถครั้งรัชกาลที่ 2 ,และตําราแพทยศาสตร
สงเคราะห
2. คัดเลือกตํารับยาสมานแผลจากเอกสารตางๆ ในขอ 1. โดยใชเกณฑในการคัดเลือกตํารับยาดังนี้ 2.1 ตํ ารั บ ยามี
การระบุสรรพคุณในการสมานแผล ไดแก ใสแผล, ปดแผล, สมานแผล, แผลสด, แผลเนาเปอย
2.2 ตํารับยาระบุสรรพคุณในการรักษาแผลซึ่งเกิดจากโรคอื่นกระทํา ไดแก ฝ, เรื้อน, โรคทางระบบปสสาวะและ
ระบบสืบพันธุ, มะเร็ง, โรคผิวหนังอื่นๆ
3. การวิ เ คราะห ข อมู ล จะทํ าการจํ าแนกข อมู ล เครื่ องยาอันเป นองค ป ระกอบของตํ ารั บ ที่ ผ า นการคั ด เลื อกจาก
กระบวนการที่ 2. วิเคราะหขอมู ลโดยใช pivot table ในโปรแกรม Microsoft excel 2010 โดยกําหนดเงื่อนไขในการ
วิเคราะหข อมูล เพื่อระบุตํารับยาที่มีส รรพคุ ณในการสมานแผลที่เ กิดบริ เวณผิ วหนัง และเปนตํารับ ยาที่มี เครื่องยาอันเป น
องค ประกอบที่ท ราบแหล งที่ มาชัด เจน (คื อระบุ ชื่อวิท ยาศาสตรข องเครื่องยานั้นได) และหาได งายในท องตลาด (herbal
market available)
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ผลการวิจัย
ในการรวมรวบตํารับยาสมานแผลที่ถูกบันทึกไวในเอกสารทางการแพทยแผนไทย จํานวน 6 ชุด โดยใชเกณฑในการ
คัดเขาตามระเบียบวิธีวิจัยในขอ 2.1 และขอ 2.2 ไดตํารับยาสมานแผลที่ผานการคัดเลือก แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตํารับยาสมานแผลที่ผานเกณฑการคัดเลือก
คัมภีร/ตํารา/เอกสาร
ตําราพระโอสถพระนารายณ
ตําราพระโอสถครั้งรัชกาลที่ 2
ศิลาจารึกวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ตําราเวชศาสตรฉบับหลวง รัชกาลที่ 5
คัมภีรแพทยศาสตรสงเคราะห
ผลรวมทั้งหมด

จํานวนตํารับ
13
9
21
138
14
28
223

จากตารางที่ 1 พบวามีตํารับยาที่ใชในการสมานแผล 223 ตํารับ ประกอบไปดวยยาในรูปแบบยากิน ยาขี้ผึ้ง ยา
น้ํามัน ยาผง เปนต น โดยพบในศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิม ลมังคลาราม (วัดโพธิ์) จํานวน 138 ตํารั บ ตําราแพทยศาสตร
สงเคราะห 28 ตํารับ ศิลาจารึกวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร 21 ตํารับ ตําราเวชศาสตร ฉบับหลวง 14 ตํารับ ตําราพระโอสถ
พระนารายณ 13 ตํารับ และตําราพระโอสถครั้งรัชกาลที่ 2 จํานวน 9 ตํารับ แตจากการศึกษา พบวามีตํารับยาบางตํารับถูก
บันทึกในเอกสารมากกวา 1 ชุด ซึ่งทําใหเกิดความซ้ําซอนระหวางตํารายา จึงไดทําการเทียบขอมูลของตํารับยาโดยดูจากชื่อ
ตํารับยา สรรพคุณในการรักษา เครื่องยาที่เปนองคประกอบในตํารับ และน้ําหนักของเครื่องยา หากมีขอมูลตามที่กลาวขางตน
เหมือนกันจึงจะนับเปนตํารับเดียวกัน หลังจากตัดความซ้ําซอนของตํารับยาระหวางตํารายาแลว เหลือจํานวนตํารับยาสมาน
แผล 209 ตํารับ แสดงขอมูลในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตํารับยาสมานแผล ที่ทําการตัดตํารับที่มีความซ้ําซอนระหวางตํารายา
คัมภีร/ตํารา/เอกสาร
ตําราพระโอสถพระนารายณ
ตําราพระโอสถครั้งรัชกาลที่ 2
ศิลาจารึกวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ตําราเวชศาสตรฉบับหลวง รัชกาลที่ 5
คัมภีรแพทยศาสตรสงเคราะห
ผลรวมทั้งหมด

จํานวนตํารับ
13
6
21
138
14
17
209

จากตารางที่ 2 แสดงขอมูลตํารับยาที่เหลือ หลังจากทําการตัดตํารับยาที่มีความซ้ําซอนระหวางตํารายา โดยมีตํารับ
ที่มีความซ้ําซอน จํานวน 14 ตํารับ พบความซ้ําซอนระหวางตําราพระโอสถครั้งรัชกาลที่ 2 กับศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมัง
คลาราม จํานวน 3 ตํารับ และความซ้ําซอนระหวางตําราเวชศาสตร ฉบับหลวงรัชกาลที่ 5 กับคัมภีรแพทยศาสตรสงเคราะห
อีกจํานวน 11 ตํารับ แตจากการศึกษาขอมูล ยังพบตํารับยาที่มีความคลายคลึงในบางแงมุม แตมีขอแตกตางระหวางขอมูล
เพียงหัวขอใดหัวขอหนึ่ง เชน ระบุสรรพคุณตางกัน ระบุน้ําหนักเครื่องยาไมเทากัน ซึ่งตํารับยาที่มีขอแตกตางกันนี้ จะถูกระบุ
วาไมใชตํารับยาเดียวกัน (ขอมูลในสวนนี้จะไมถูกนํามาคํานวณ) ในตารางที่ 3 จะทําการแสดงขอมูลของตํารับยาสมานแผลที่มี
ความซ้ําซอนระหวางตํารายาและขอมูลของตํารับยาสมานแผลที่มีความคลายคลึงกัน (ไมใชตํารับยาเดียวกัน)
ตารางที่ 3 ตํารับยาที่มีความซ้ําซอนระหวางตําราและตํารับยาที่มีความคลายคลึงในบางแงมุม
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ชื่อตํารับ
1. แดงวัดสุธา
2. สังขรัศมี
3. วิทยาธิโรคหรือวิทราธิโรค
4. ไมระบุชื่อ (11 ตํารับ)
5. ทิพโสฬศและทิพยโสฬศ*
6. ไมระบุชื่อ* (2 ตํารับ)

NR

/

II
/
/
/

WPO

WR
/
/
/

VR

Bhs

/

/

/

/

/

* ตํารับยาที่มีความคลายคลึงในบางแงมุม
NR แทนตําราพระโอสถพระนารายณ, II แทนตําราพระโอสถครั้งรัชกาลที่ 2, WPO แทนศิลาจารึกวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร, WR แทนศิลาจารึกวัดพระเชตุพน
วิมลมังคราราม, VR แทนตําราเวชศาสตรฉบับหลวง รัชกาลที่ 5, Bhs แทนคัมภีรแพทยศาสตรสงเคราะห

ตารางที่ 3 แสดงขอมู ลของตํารับยาที่มีความซ้ําซอน ในขอที่1-4 เปนขอมูลของตํารับยาที่ มีความซ้ําซอนระหวาง
ตํารา และในขอที่ 5-6 เปนขอมูลของตํารับยาที่มีความคลายคลึงในบางแงมุม สําหรับตํารับยาที่มีความซ้ําซอนระหวางตํารา
ประกอบไปดวย (1) ตํารับยาแดงวัดสุธา เปนตํารับยาที่ใชรักษาอาการที่เกี่ยวของกับดวงตา โดยพบในตําราพระโอสถครั้ ง
รัชกาลที่ 2 และศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (2) ตํารับยาสังขรัศมี ใชในการรักษาอาการที่เกี่ยวของกับดวงตา พบ
ในตําราพระโอสถครั้งรัชกาลที่ 2 และศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (3) ตํารับยาวิทยาธิโรคหรือวิทราธิโรค ใชในการ
แกพิษฝภายในและภายนอกรางกาย พบในตําราพระโอสถครั้งรัชกาลที่ 2 และศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และ
(4) ตํารับยาสมานแผลที่ไมมีการระบุชื่อ จากตําราเวชศาสตรฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เลมที่ 2 หนาที่ 319-322 (ยกเวนตํารับที่
1 และ 5 ในหนาที่ 322) และจากคัมภีรแพทยศาสตรสงเคราะห หนาที่ 685-688 (ยกเวนตํารับที่ 2 หนา 687 และตํารับที่ 2
หนา 688) โดยเปนตํารับยาที่ใชรักษาแผลในกลุมระบบทางเดินปสสาวะและระบบสืบพันธุ ซึ่งระบุอยูในพระคัมภีรมุจฉาปก
ขันทิกา
นอกจากตํารับยาที่มีความซ้ําซอนระหวางตําราแลว ยังพบตํารับยาที่มีความคลายคลึงในบางแงมุม เชน มีเครื่องยาที่
คลายคลึงกัน แตมีความแตกตางในแงของสรรพคุณในการรักษาหรือน้ําหนักของเครื่องยาในตํารับไมเทากัน จากตารางที่ 3 ใน
ขอ 5 และขอ 6 ไดแสดงขอมูลของตํารับยาที่มีความคลายคลึงกัน ประกอบดวย ตํารับยาทิพโสฬศและทิพยโสฬศ จากตํารา
พระโอสถพระนารายณและศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามตามลําดับ ตํารับยาสมานแผลที่ไมมีการระบุชื่อ จากตํารา
เวชศาสตรฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เลมที่ 2 ตํารับที่ 1 ในหนา 322 และตํารับยาที่ 2 ในหนา 687 จากคัมภีรแพทยศาสตร
สงเคราะห และตํารับยาสมานแผลที่ไมมีการระบุชื่อ จากตําราเวชศาสตรฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เลมที่ 2 ตํารับที่ 5 ในหนา
322 และตํารับยาที่ 2 ในหนา 688 จากคัมภีรแพทยศาสตรสงเคราะห
ยาทิพโสฬศและทิพยโสฬศ มีความแตกตางกันในประเด็นชนิดเครื่องยา โดยในตํารับทิพโสฬศ (ตําราพระโอสถพระ
นารายณ) มี “รากมะเขื่อขื่น” ในตํารับ ซึ่งในตํารับทิพยโสฬศ (ศิลาจารึกวัดโพธิ์) ไมมีรากมะเขือขื่นในตํารับ สวนเครื่องยา
ชนิดอื่นๆ นั้นมีเหมือนกันทั้ง 2 ตํารับ นอกจากนี้การตวงน้ําคั้นของเครื่องยาบางสวนในตํารับและน้ําหนักเครื่องยาในตํารับก็
แตกตางกัน ทั้งนี้ตํารับทิพโสฬศ (ตําราพระโอสถพระนารายณ) มีการระบุปริมาตรน้ําคั้นเครื่องยาบางสวนในตํารับเปนหนวย
“ทะนาน 800” ในขณะที่ในตํารับทิพโสฬศ ระบุปริมาตรการตวงน้ําคั้นเครื่องยาบางสวน (ชนิดเดียวกับในทิพโสฬศ) ในตํารับ
เปนหนวย “ทะนาน” (หมายถึงทะนาน 830)
หลังจากที่ทําการคัดเลือกตํารับยาสมานแผล และทําการคัดกรองขอมูลตํารายาอีกครั้งเพื่อไมใหเกิดการซ้ําซอนของ
ขอมูล สําหรับตํารับยาที่ผานการคัดกรองตามขางตน จํานวน 209 ตํารับ จะผานการวิเคราะหเพื่อหาตํารับยาสมานแผลที่ใช
ภายนอกรางกาย พบตํารับยาจํานวน 152 ตํารับ โดยเปนตํารับยาที่มีสรรพคุณในการสมานแผลบริเวณผิวหนัง (เกิดจากไดรับ
บาดเจ็บ) และตํารับยาที่มีสรรพคุณในการรักษาแผลซึ่งเกิดจากโรคอื่นกระทํา เชน แผลจากมะเร็ง เรื้อน ฝ เปนตน หลังจากที่
ได ข อมู ลตํ ารั บ ยาในส วนนี้ จะนําข อมูล ไปวิเ คราะห หาตํ ารั บยาที่ ใ ชใ นการสมานแผลที่ เ กิดบริ เ วณผิ วหนัง ซึ่ง ผลจากการ
วิเคราะหพบตํารับยาที่ใชในการสมานแผลบริเวณผิวหนัง จํานวน 54 ตํารับ
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ตารางที่ 4 ตํารับยาสมานแผลบริเวณผิวหนัง
คัมภีร/ตํารา/เอกสาร
ตําราพระโอสถพระนารายณ
ศิลาจารึกวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ตําราเวชศาสตรฉบับหลวง รัชกาลที่ 5
ผลรวมทั้งหมด

จํานวน
ตํารับ
2
1
50
1
54

น้ํามัน
1
1
18
20

รูปแบบยา
ขี้ผึ้ง
1
32
33

ไมระบุ
1*
1

จากตารางที่ 4 พบตํารับยาที่มีสรรพคุณในการสมานแผลที่เกิดบริเวณผิวหนัง จํานวน 54 ตํารับ ซึ่งถูกบันทึกอยูใน
เอกสารทางการแพทยแผนไทย จํานวน 4 ชุด ประกอบดวย ตําราพระโอสถพระนารายณ จํานวน 2 ตํารับ ศิลาจารึกวัดราช
โอรสารามราชวรวิหาร จํานวน 1 ตํารับ ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จํานวน 50 ตํารับ และในตําราเวชศาสตร
ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 จํานวน 1 ตํารับ โดยมีรูปแบบยาอยู 2 รูปแบบ ไดแก รูปแบบยาน้ํามัน และรูปแบบยาขี้ผึ้ง โดยรูปแบบ
ยาที่พบมากที่สุด คือ รูปแบบยาขี้ผึ้ง จํานวน 33 ตํารับ ซึ่งพบในศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 32 ตํารับและในตํารา
พระโอสถพระนารายณอีก 1 ตํารับ สวนตํารับยาในรูปแบบน้ํามัน พบขอมูลในศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจํานวน
18 ตํารับ ตําราพระโอสถพระนารายณและศิลาจารึกวัดราชโอรสาราม อีกตําราละ 1 ตํารับ และมีตํารับยาที่ไมระบุรูปแบบยา
อีก 1 ตํารับในตําราเวชศาสตร ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 จากขอมูลของการนําไปใช ระบุวา“ทํายาเปนแทงละลายน้ําทาหรือ
น้ํานมคน” อาจบอกไดวาตํารับยาอยูในรูปแบบของยาฝน
เมื่อไดตํารับยาสมานแผลที่เกิดบริเวณผิวหนัง จะวิเคราะหเพื่อหาตํารับยาที่มีศักยภาพพอที่จะนําไปพัฒนาตอเพื่อ
ใชในผูปวย โดยมีเกณฑในการวิเคราะหคือ เครื่องยาทุกตัวในตํารับยาอันเปนองคประกอบในตํารับจะตองทราบแหลงที่มา
(ระบุชื่อวิทยาศาสตรได) และเปนเครื่องยาที่หาไดงายในทองตลาด หากมีเครื่องยาเพียง 1 ตัวที่ไมผานเกณฑตามที่กลาว ตํารับ
ยานั้นจะถูกคัดออก (ตัวอยางของเครื่องยาที่ไมทราบแหลงที่มาและหาไดยากตามทองตลาด หรือเปนเครื่องยาที่ไมผานเกณฑ
ในขอใดขอหนึ่ง เชน อัคนีชวา ดีบุกดํา ชันตะเคียน ตะกั่วนม ดีงูเหลือม น้ํานมเสือ เปนตน)
และจากการวิเคราะห พบตํารับยาสมานแผลที่เกิดบริเวณผิวหนังและเปนตํารับยาที่มีเครื่องยาอันเปนองคประกอบที่
ทราบแหลงที่มาชัดเจน แสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ตํารับยาสมานแผลที่เกิดบริเวณผิวหนัง และเปนตํารับยาที่มีเครื่องยาอันเปนองคประกอบที่ทราบแหลงที่มาชัดเจน
คัมภีร/ตํารา/
ชื่อตํารับ
วิธีการเตรียม
วิธีใช
รูปแบบยา
เอกสาร
น้ํามัน
ขี้ผึ้ง
/
แชเครื่องยาใน
- ใสแผลสด
ยาน้ํามันมหาจักร
ตําราพระโอสถ
น้ํามัน
พระนารายณ
- ใสแผล ดูดและเรียกเนื้อ
/
หุง
ยาน้ํามันดูดบุพโพ
ศิลาจารึกวัด
- ปดแผล กัดบุพโพ
/
หุง
ยาขี้ผึ้งกัด
พระเชตุพน
1
- ปดแผล ดูดบุพโพ
/
หุง
วิมลมังคลาราม
ไมระบุชื่อ
2
- ใสแผลหวะเปอย
/
หุง
ไมระบุชื่อ
ดูดบุพโพ เรียกเนื้อ
- ใสแผลสด
/
ยาน้ํามันประสานแผลสด
หุง
จากตารางที่ 5 พบตํารับ ยาจํานวน 6 ตํารับ ที่มี ศักยภาพดานวัตถุ ดิบ (ตารางที่ 6) ที่จะนํามาพั ฒนาต อไปไดใ น
อนาคต โดยพบในตําราพระโอสถพระนารายณ 1 ตํารับ คือ ตํารับยาน้ํามันมหาจักร เปนตํารับยาที่ใชรักษาแผลสด ยอนหูแก
ลมแกริดสีดวง แกเปอยคัน และทาแกเมื่อยขบ และการเตรียมตํารับยาจะนําเครื่องยาแชลงในน้ํามันงา (น้ํามันงาที่ทอดกับผิว
มะกรูด)

180

และตํารับยาสมานแผลอีก 5 ตํารับ จากศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมัง คลาราม ประกอบไปดวย ยาในรูปแบบ
น้ํามัน 2 ตํารับ คือ ตํ ารับยาน้ํามันดูด บุพโพและตํารับ ยาน้ํามั นประสานแผลสด เตรี ยมตํารั บยาโดยการนําเครื่องยาบดให
ละเอียดและนําไปหุงพรอมกับน้ํามันงา ใชสําหรับรักษาแผลสด และนอกจากนี้ยังมียาในรูปแบบขี้ผึ้งอีก 3 ตํารับ คือ ยาขี้ผึ้งกัด
และตํารับยาที่ไมระบุชื่ออีก 2 ตํารับ เตรียมตํารับยาโดยการบดเครื่องยาใหละเอียดแลวนําไปหุงกับน้ํามันงาและขี้ผึ้งแข็ง (ยา
พื้น) ประกอบไปดวยตํารับยาที่ใชสมานแผลสดและตํารับยาที่ใชสมานแผลหวะเปอย (แผลเรื้อรัง)
ตารางที่ 6 เครื่องยาจากตํารับยา 6 ตํารับ
ชื่อเครื่องยา
กระเทียม
การบูร
ขมิ้น
ขมิ้นออย
ขี้ผึ้งแข็ง
จุณสี
ดีปลี
เทียนดํา
เทียนขาว
เทียนแดง
เทียนตาตั๊กแตน
เทียนขาวเปลือก
น้ํามันงา
บอระเพ็ด
มะระ
เบญกานี
พิมเสน
ผิวมะกรูด
รงทอง
สีเสียดไทย
สีเสียดเทศ

แหลงที่มาทางวิทยาศาสตร ตามที่มีจําหนายจริงในตลาดวัตถุดิบสมุนไพร
หัวของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร วา Allium sativum L.
ไดจากวิธีกึ่งสังเคราะห โดยมีสารตั้งตน คือ α-pinene จากน้ํามันสน (Turpentine oil)
เหงาของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Curcuma longa L.
เหงาของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Curcuma zedoaria Roscoe
รังผึ้งที่นํามาตมกับน้ําจนรังผึ้งหลอมและทิ้งไวใหเย็น
แรธาตุสีเขียวใส ชื่อวิทยาศาสตรวา copper sulphate pentahydrate (CuSo4.5H2O)
ผลแกจากพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Piper retrofractum Vahl
เมล็ดแหงจากพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Nigella sativa L.
ผลแหงจากพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Cuminum cyminum L.
เมล็ดแหงจากพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Lepidium sativum L.
ผลแหงจากพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Anethum graveolens L.
ผลแหงจากพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Foeniculum vulgare Mill. Var. dulce (mill.) Thell.
เมล็ ด ที่ ผ า นกระบวนการบี บ เย็ นหรื อเคี่ ย วด วยความร อนของพื ช ที่ มี ชื่ อวิท ยาศาสตร วา Sesamum
indicum L.
เถาจากพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook. f. & Thoms.
ใบจากพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Momordica charantia L.
ผลจากพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Quercus infectoria Oliver
แทรกอยูในเนื้อไมสกุล Dryobalanops วงศ Dipterocarpaceae
เปลือกผลของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Critrus hystrix DC.
ชันที่แข็งตัวจากน้ํายางของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Garcinia hanburyi Hook.f.
ชันจากการเคี่ยวสวนเปลือกและเนื้อไมของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Acacia catechu (L.f.) Willd
ชั นจากการต ม เคี่ ย วใบและกิ่ง ออนที่ ผ านการหมั กของพื ช ที่ มี ชื่ อวิท ยาศาสตร วา Uncaria gambir
(Hunter) Roxb.

จากตารางที่ 6 แสดงขอมูลของเครื่องยาที่เปนองคประกอบในตํารับยาของตํารับยาทั้ง 6 ตํารับ จํานวน 21 ชนิด ซึ่ง
เปนเครื่องยาที่สามารถหาไดงายในทองตลาด สามารถหาไดในทุกฤดูกาล และมีแหลงที่มาทางที่ชัดเจน
สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาในครั้งนี้ไดทําการรวบรวมตํารับยาสมานแผลแผนไทย ที่ถูกบันทึกไวในเอกสารทางการแพทยและการใช
ยาของไทย ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร จํานวน 6 ชุด ไดตํารับยาที่มีสรรพคุณในการสมานแผลและ
ตํารับยาที่มีสรรพคุณในการสมานแผลที่เกิดจากโรคอื่นกระทํา เชน ฝ เรื้อน มะเร็ง เปนตน เมื่อตัดความซ้ําซอนระหวางตํารา
แลว เหลือจํานวนสุทธิ 209 ตํารับ โดยพบตํารับยาสมานแผลบริเวณผิวหนังมากที่สุด ในศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม (วัดโพธิ์) จํานวน 50 ตํารับ
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เมื่อทําการจําแนกขอมูล พบวามีตํารับยาที่ใชในการสมานแผลที่เกิดบริเวณผิวหนัง จํานวน 54 ตํารับ โดยเปนยาใน
รูปแบบยาขี้ผึ้ง 33 ตํารับ รูปแบบยาน้ํามัน 20 ตํารับ และไมพบการระบุรูปแบบยาอีก 1 ตํารับ (วิธีเตรียมที่ระบุในตํารา เปน
การบดยาเปนผงแลวปนแทงไวละลายน้ําทาแผล) และเมื่อทําการจัดจําแนกในดานเครื่องยาที่ประกอบในตํารับ โดยเปนเครื่อง
ยาทุกตั วต องทราบขอมูล ทางพฤกษศาสตร ที่ชั ดเจน (ระบุชื่ อวิท ยาศาสตรไ ด ) และเครื่ องยาหาได งายในทองตลาด (เช น
น้ํามันงา ขี้ผึ้งแข็ง สีเสีย ด ขมิ้นออย เปนตน) พบตํารับยา 6 ตํารับ (ตามขอมูลในตารางที่ 5) มี สรรพคุณการสมานแผลสด
จํานวน 5 ตํารับและสมานแผลเรื้อรังอีก 1 ตํารับ
ตํารับ ยาสมานแผลเหล านี้ถู กบั นทึ กไวในเอกสารที่ เป นมาตรฐานทางการแพทยแ ผนไทย นาจะเป นตํ ารับ ยาที่ มี
ประสิทธิภาพในการสมานแผลที่ดี ภายใตเงื่อนไขดานวัตถุดิบเครื่องยาที่ตองรูชนิดเครื่องยาที่ถูกตองชัดเจน และตองปรุงยา
ดวยวัตถุดิบที่ครบถวนทั้งตํารับไมลดชนิดวัตถุดิบออกจากตํารับ นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องปริมาณวัตถุดิบในตํารับที่จะตอง
ชั่งตวงใหถู กตองตามนิยามดั้ งเดิม จากการรวบรวมขอมูลตํารับยาในครั้ งนี้ ทํ าให ไดขอมูลของตํารั บยาสมานแผลแผนไทย
จํานวน 6 ตํารับที่มีศักยภาพดานชนิดวัตถุดิบที่มีแหลงวัตถุดิบสนับสนุนถูกตองและเพียงพอตลอดทุกฤดูกาล จึงเปนตํารับยาที่
สามารถนําไปศึกษาวิจัยและนําเขาสูกระบวนการพัฒนายาแผนไทยเพื่อใชในการสมานแผลในผูปวยไดในอนาคต
ขอเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้เปนเพียงการการรวบรวมขอมูลของตํารับยายาสมานแผลแผนไทยเทานั้น จําเปนตองมีการศึกษาใน
แงมุมอื่นๆ เพิ่มเติม เชน การศึกษาประสิทธิภาพของตํารับยา
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาปจจัยทางดานวิธีการใหมๆ ของการสื่อสาร ผูรวมสนับสนุน ทัศนคติของ
แบรนดของธุรกิจคาปลีก และปจจัยภายนอก ที่สงผลตอการตลาดเชิงกิจกรรม รวมไปถึงการตลาดเชิงกิจกรรมมีอิทธิพลตอ
เทคโนโลยีของการตลาดเชิงกิจกรรม และการตลาดเชิงกิจกรรมสงผลตอการดําเนินงานกิจการคาปลีกขนาดกลาง (2) เพื่อ
ศึกษาอิทธิพลทางดานวิธีการใหมๆ ของการสื่อสาร ผูรวมสนับสนุน ทัศนคติของแบรนดของธุรกิจคาปลีก และปจจัยภายนอก
ที่ส งผลต อการตลาดเชิง กิจกรรม รวมไปถึง การตลาดเชิ งกิจกรรมมี อิทธิพลตอเทคโนโลยีข องการตลาดเชิ ง กิจกรรม และ
การตลาดเชิงกิจกรรมสงผลตอการดําเนินงานกิจการคาปลีกขนาดกลาง และ (3) เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดมาสรางเปนโมเดล
การตลาดเชิงกิจกรรมสําหรับใชในการสื่อสารของกิจการคาปลีกขนาดกลางประเทศไทย เพื่อใหผูประกอบการมีทางเลือกใช
วิธีการสื่อสารทางการตลาดที่หลากหลายรูปแบบในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนสรางความสามารถในการแขงขันกับคูแขงอยาง
มี นัย สํ าคั ญ ทั้ ง นี้ขึ้ นอยู กับ ลั กษณะของผลิ ต ภั ณฑ การแข ง ขั นทางการตลาด งบประมาณ เทคโนโลยี ด านต างๆ รวมทั้ ง
พฤติ กรรมผู บ ริ โ ภค ในป จจุบั นผู ป ระกอบการกิจการค าปลี กขนาดกลางประสบป ญ หาด า นต างๆ เช น ขาดความรู แ ละ
ประสบการณใ นดานการบริ หารองคกร ขอจํากัดดานการสรางสรรคแนวทางการสื่อสารของผู ประกอบการ อีกทั้งปจจัย ที่
สงผลกระทบตอสภาพคลองของธุรกิจ เปนตน จึงเปนที่มาของการวิจัยในครั้งนี้
ผูวิจัยกําหนดประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ กิจการคาปลีกขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 370 ราย
โดยมีกลุมตัวอยางเปนเจาของกิจการ และ/หรือ ผูจัดการกิจการคาปลีกขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานครผูวิจัยวิเคราะห
ขอมูลโดยใชเทคนิคการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling: SEM) ผลการวิจัยซึ่งตอบ
สมมติฐานการวิจัยที่กําหนด ดังนี้ วิธีการใหมๆ ของการสื่อสาร ผูรวมสนับสนุน ทัศนคติของแบรนดของธุรกิจคาปลีก และ
ปจจัยภายนอก มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการตลาดเชิงกิจกรรม โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.29, 0.13, 0.55 และ
0.05 ตามลําดับ นอกจากนี้การตลาดเชิงกิจกรรมมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกเทคโนโลยีของการตลาดเชิงกิจกรรม โดยมีขนาด
อิทธิพลทางตรงเทากับ 0.77 อีกทั้งการตลาดเชิงกิจกรรมมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของกิจกรรม โดยมี
ขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.99
คําสําคัญ : การตลาดเชิงกิจกรรม, การสื่อสารทางการตลาด, กิจการคาปลีก, ผูรวมสนับสนุน, ทัศนคติของแบรนด, ปจจัย
ภายนอก, เทคโนโลยีของตลาดเชิงกรรม
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Abstract
The objectives of this study are to (1) examine factors of communication innovations,
sponsorship involvement, brand attitude of retails, and external factors affecting event marketing
including event marketing affecting event marketing technology, as well as event marketing affecting
business performance of Thai-Medium Enterprises, (2) examine the influence of communication
innovations, sponsorship involvement, brand attitude of retails, and external factors affecting event
marketing including event marketing affecting event marketing technology, as well as event marketing
affecting business performance of Thai-Medium Enterprises, and (3) apply the results of the study to
support the Developed Model of Event Marketing for Marketing Communication of Retailers of the ThaiMedium Enterprises. The Developed Model is expected to provide retailers with the way to apply a
variety of marketing communications in operating businesses thus significantly enhancing competitive
ability with their competitors. This depended on characteristics of products, marketing competitions, and
budgeting technology including consumer behaviors. Currently, Thai-Medium Enterprises are facing various
problems such as lack of knowledge and experience in corporate management, limitations on creativity of
marketing communication including factors affecting business liquidity.
The population in this study was designed to select 370 retailers of the Thai-Medium Enterprises
in Bangkok and analyzed by Structural Equation Modeling: SEM. The results of the study answered
hypotheses that communication innovations, sponsorship involvement, brand attitude of retails, and
external factors had direct and positive influence on event marketing with effect sizes of 0.29, 0.13, 0.55
and 0.05, respectively. Furthermore, the event marketing had direct and positive influence on technology
of event marketing, with effect size of 0.77. The event marketing also had direct and positive influence on
business performance of Thai-Medium Enterprises with effect size of 0.99.

Keywords: Event Marketing, Marketing Communication, Retail Business, Sponsorships
Involvement, Brand Attitude, External Factor, Event Marketing Innovation
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บทนํา
การตลาดเชิงกิจกรรม ถือไดวาเปนกิจกรรมที่ทําใหคนมารวมกันและมีประสบการณรวมกัน (Silvers, 2004) ความ
แตกตางของกิจกรรมไดถูกออกแบบ สรางสรรคมาเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคที่แตกตางกัน ซึ่งกิจกรรมเหลานี้สามารถทําได
หลากหลายประเภท เชน กิจกรรมเชิงศิลปะ กีฬา และการทองเที่ยว ตลอดจนกิจกรรมทางสังคม เปนตน แตละประเภทนั้น
สามารถจัดให เปนกิจกรรมที่มีความยิ่งใหญและเปนทางการได (Argan, 2007) การตลาดเชิงกิจกรรมสามารถจัดไดหลาย
รูปแบบ ซึ่งรวมไปถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการใหรางวัลหรือการจูงใจ, การเปดตัวผลิตภัณฑ, การแจกตัวอยางผลิตภัณฑให
ผูบริโภคทดลองใช ตลอดจนกิจกรรมตางๆ ในที่สาธารณะ ที่เรียกวา “ การสรางสรรคกิจกรรมบนทองถนน”, การแถลงขาว,
การแขงขันหรือประกวด, งานแสดงผลิตภัณฑ, ความบันเทิงตางๆ, งานการกุศล, การจัดแสดงผลิตภัณฑ, และการเยี่ยมชม
ผลิตภัณฑ (Wood, 2009) การที่จะชวยสงเสริมให SMEs ขับเคลื่อนธุรกิจใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวภายใต
งบประมาณที่มีจํากัดจําเปนตองใชเครื่องมือทางการตลาดในรูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรม ( Event Marketing ) ซึ่งถือวาเปน
การสื่อสารดวยกิจกรรมที่มีรูปแบบแปลกใหม หลากหลายวิธีเพื่อเขาถึงกลุมเปาหมาย (Kotler. & Armstrong., 2010; Peggy,
Shirley, & Carolyn, 1993) ดวยเหตุนี้ ผูประกอบการ SMEs ในประเทศไทยตลอดจนผูบริหารองคกรจึงตองพยายามหากล
ยุท ธใ นการดําเนินธุรกิจ ภายใต การเปลี่ ยนแปลงด านตางๆ ไมวาจะเป นสภาวการณท างเศรษฐกิจทั้ง ในและต างประเทศ
สภาวการณแขง ขันของคู แขงทั้ง รายเดิม และรายใหมๆ จากการทบทวนวรรณกรรม พบวาประเด็นที่สง ผลใหธุรกิจ SMEs
จํานวนมากไมสามารถดําเนินธุรกิจใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวได ซึ่งประเด็นดังกลาวประกอบดวย (1) ขอจํากัดของ
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) (2) ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ขาดความรูตลอดจน
ประสบการณในดานการบริหารองคกร (3) ปจจัยที่สงผลกระทบตอความคลองตัวของธุรกิจ SMEs ดังนั้น งานวิจัยนี้ไดศึกษา
(1) ปจจัยภายใน ประกอบไปดวย วิธีการใหมๆ ของการสื่อสารของกิจการคาปลีกขนาดกลาง, ผูรวมสนับสนุน, ทัศนคติของแบ
รนดสินคาของธุรกิจคาปลีก และเทคโนโลยีของการตลาดเชิงกิจกรรม (2) ปจจัยภายนอก ประกอบไปดวย สภาพแวดลอมการ
แขงขั น ความไม แนนอนของลูกค า รวมถึงเทคโนโลยีใ นปจจุบัน ซึ่งเป นประโยชนตอผูป ระกอบการที่จะพัฒนากิจการของ
ตนเองสามารถทําให แบรนดเปนที่รูจักในตลาด อีกทั้งสามารถทําใหธุรกิจมีผลการดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จ
การทบทวนวรรณกรรม (Literature review)
การตลาดเชิงกิจกรรม (Event marketing)
การตลาดเชิ งกิจกรรมเป นการสรางรู ปแบบที่ ถูกออกแบบมาตามความแตกตางกันของวัตถุ ประสงคที่ กําหนดไว
(Crowther, 2010a) การออกแบบกิจกรรมในบางครั้งสามารถนําเสนอรูปแบบไดเปน 2 แนวทางคือ กิจกรรมทางตรง (Direct
Event) และกิจกรรมทางออม (Indirect Event) (Crowther, 2011) ยังรวมไปถึงกิจกรรมรูปแบบอื่นๆ เชน กิจกรรมบนทอง
ถนน และรานคาตางๆ ที่ติดตั้งขึ้นมาเปนพิเศษ ไดถูกพัฒนาใหมีการสื่อสารแบบไมเปนทางการ นั่นหมายถึง เปนการสื่อสารใน
รูปแบบที่งายสามารถเขาถึงผูบริโภคไดอยางใกลชิด (Brioschi & Uslenghi, 2009) โดยใชกิจกรรมเปนสื่อกลางเกี่ยวกับ
รายละเอีย ดขององค กร, แบรนด ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ไ ปยั ง ผู บ ริ โ ภคที่ ร ว มกิจกรรม ดั ง นั้นกิจกรรมที่ เ กิด ขึ้ น จึง ต องสามารถสร า ง
ภาพลั กษณที่ ดี ใ ห กับ กิจกรรมที่ เ กิด ขึ้ น ซึ่ง ส ง ผลต อความเชื่ อมั่ น ตลอดจนสร างความไววางใจให กับ ผู บ ริ โ ภค (Saat &
Selamat, 2014) และการมีสวนรวมในสังคม (Community Involvement)
วิธีการสื่อสารสมัยใหม (Modern communication method)
การตลาดเชิงกิจกรรมเปนอีกชองทางหนึ่งที่สําคัญในการสื่อสารขอมูลตางๆ ของผลิตภัณฑไปยังลูกคา (Weinberg,
Peter, Nickel, & Oliver, 1998) เพื่อสรางประสบการณใหมๆ ใหกับลูกคา (Experience Orientation) นอกจากนี้ ยังมีการ
สื่อสารระหวางกัน (Interactivity) เปนการตลาดเชิงกิจกรรมมีรูปแบบที่เปดโอกาสใหผูบริโภคไดมีสวนรวมในการสื่อสาร
ภายในกิจกรรมนั้นๆ หรือเรีย กอีกอยางวา เปนการสื่อสารแบบ 2 ทาง ( Two Ways Communication ) การตลาดเชิ ง
กิจกรรมเปนการสื่อสารโดยนําเสนอรูปแบบของบทสนทนาที่มีการโตตอบของบุคคล (Drengner, 2003; Nufer, 2002) การที่
ผูบริโภคมีพฤติกรรมรวมในกิจกรรมดั งกลาว (Zanger & Sistenich, 1996) ทําให ผูบริโภคสามารถทราบถึงจุด เดนของ
ผลิตภัณฑไดอยางชัดเจน รวมถึงวิธีการสรางสรรคงาน (Self-initiation) เปนรูปแบบที่เกิดขึ้นภายในงานจะมีอิทธิพลตอการ
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รับรูตลอดจนอารมณของผูบริโภค ซึ่งสิ่งที่ผูบริโภคสัมผัสนั้นก็ถือเปนประสบการณตรงที่เกิดขึ้นจากตนเอง อีกทั้งยังสามารถ
กระตุนความตองการผลิตภัณฑไดอยางดีเยี่ยม (Wohlfeil & Whelan, 2005) และการสรางเรื่องราว (Dramaturgy) เปนการ
คิ ด ออกแบบตลอดจนสร างสรรค บ รรยากาศของกิจกรรมให นา สนใจ ที่ สํ า คั ญ ควรต องให แ ตกต างจากบรรยากาศใน
ชีวิตประจําวันของผูบริโภค
ผูรวมสนับสนุน (Sponsorships involvement)
ในปจจุบันการใหการสนับสนุนในกิจกรรมตางๆ ถือไดวาเปนองคประกอบสําคัญในการพัฒนาธุรกิจและแบรนดของ
องคกร เพื่อตองการบอกจุดขายของแบรนด ตลอดจนการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับแบรนด อีกทั้งเปนการสรางความสัมพันธ
กับ ลูกคา (Relationship) ผูร วมสนับ สนุนจะมุง เนนไปที่ การตอบสนองของผู บริ โ ภค เพื่ อเปนการสง เสริม การขายของ
ผลิตภัณฑ (Sale Promotion) การใหการสนับสนุนในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง นั้นถือวาเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดในการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Hutabarat & Gayatri, 2014) การสรางภาพลักษณแบรนด (Brand Image) ใหกับองคกร/
แบรนดเปนการเชื่อมโยงเนื้อหาของกิจกรรมใหสัมพันธกับองคกร/แบรนด (Cliffe & Motion, 2005) หนึ่งในวัตถุประสงค
พื้นฐานของการเปนผูสนับสนุนสําหรับองคกร นั่นคือ การเพิ่ม ตลอดจนใหคําจํากัดความหรือการสรางภาพลักษณใหกับแบ
รนด (R. Burton, P.G. Quester, & F.J. Farrelly, 1998b) ผูรวมสนับสนุนจํานวนมากมีความสนใจในอิทธิพลที่มีตอ
ภาพลักษณของแบรนดผานกิจกรรมที่ใหการสนับสนุน (Marshall & Cook, 1992)
ทัศนคติของแบรนดของธุรกิจคาปลีก (Brand attitude for retail business)
Jose & Natalia, (2014) พบวา ทัศนคติข องผูบริโ ภคเปนสิ่งที่ยั่งยื นและสอดคลองกับแนวโนมของพฤติกรรม
ผูบริโภคที่มีตอวัตถุตางๆ เชน บุคคล, แบรนดหรือเหตุการณ เปนตน โดยทัศนคติดังกลาวสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปหลังจาก
ที่ผูบริโภคไดผานการเรียนรูทั้งทางตรงหรือทางออม เปนการสรางการรับรูเกี่ยวกับแบรนด (Brand Awareness) การนําเสนอ
สินคาและการสื่อสารจุดเดนๆ ที่แบรนดผลิตภัณฑดังกลาวมีขอไดเปรียบที่มากกวาคูแขง เปนการสรางการเชื่อมโยงของแบ
รนด (Brand Associations) เปนการที่ผูบริโภคนําสิ่งตางๆ มาเชื่อมโยง เชน ขอคิดเห็นภายในกิจกรรม, ขอสรุป, ความเชื่อ,
ขอมูลขาวสารที่ผูบริโภคไดรับจากการรวมกิจกรรม ตลอดจนการวิเคราะหเปาหมายทั้งหมด เปนตน ซึ่งสงผลกระทบตอจิตใจ
ผูบริโภค สงผลเกิดภาพลักษณที่เกี่ยวเนื่องกับแบรนด (Brand Image) เปนสาเหตุที่ทําใหผูบริโภคมีปฏิกริยาตอบสนองกับแบ
รนด(Argenti & Druckenmiller, 2004) ผูประกอบการสรางสรรคการตลาดเชิงกิจกรรมที่สามารถกระตุนใหผู บริโภค
ตอบสนองตอกิจกรรมในทางบวกไดนั้น ถือเปนจุดแข็งที่จะชวยสงผลตอทัศนคติของผูบริโภคไดอยางแนนอน หากตองการให
ผูบริโภคมีทัศนคติในทางบวกตอแบรนดผลิตภัณฑ ตลอดจนประเมินดานอารมณความรูสึกที่ผูบริโภคมีตอผลิตภัณฑ
ปจจัยภายนอก (External factor)
Alkali,(2012) วาป จจัย ภายนอกถื อวาเป นป จจัย ที่ ผู ป ระกอบการต องเผชิ ญ หนาโดยตรงไม วาจะอยู ใ นสภาวะ
เศรษฐกิจใดๆ ก็ตาม ปจจัยภายนอกที่สําคัญอันดับตน คือ สภาพการแขงขัน (Competition) ไดกลาวถึงสภาพแวดลอมการ
แขงขันในตลาดที่สูงมากขึ้นนั้น จะเปนแรงจูงใจใหองคกรสรางสรรคสิ่งใหมๆ Slater, Stanley, John, & Narver. (1995) ได
ชี้ใหเห็นเกี่ยวกับการแขงขันของสภาพแวดลอมภายนอก ซึ่ง มีความรุ นแรงนอยกวาสภาพการแขงขั นจากคู แขง นอกจากนี้
ความตองการของลูกคาที่ไมแนนอน (Instability of Customer) เปนอีกหนึ่งปจจัย ที่ผูประกอบการไม สามารถควบคุมได
สําหรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในปจจุบัน (Technological) องคกรไมสามารถปฏิเสธไดวาการนําเทคโนโลยีมาชวย
เสริมในการดําเนินธุรกิจ จะชวยใหองคกรสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ ใหไดเปรียบทางการแขงขันในตลาดโดยเฉพาะอยางยิ่งการ
เขาสูตลาดใหม (Becheikh, Landry, & Amara, 2006) นั้นเปนปจจัยภายนอกที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง จวบจนถึงปจจุบัน
องคกรตางๆ ไดนําเทคโนโลยีมาชวยในการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฎิบัติงาน การนําเทคโนโลยีใหมๆ มาผสมผสานใน
ขบวนการผลิ ต ตลอดจนการนําเทคโนโลยีที่ ทันสมั ยมาประยุ กต เพื่อใหไ ดผ ลิต ภัณฑใ หมๆ มากมาย และนําไปสูการเป น
นวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค รวมทั้งสามารถสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขันไดเปนอยางดี
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เทคโนโลยีของการตลาดเชิงกิจกรรม (Event marketing technology)
การนําเทคโนโลยี ม าพั ฒ นาผสมผสานใช ในกิจกรรมเพื่ อให ไ ดเ ทคนิค ใหม ๆ เป นการยกระดับ ของการตลาดเชิ ง
กิจกรรมใหสามารถเปลี่ยนความรูสึกของผูบริโภคและสรางความประทับใจ อีกทั้งเห็นคุณคาของการบริการใหมากยิ่งขึ้น (Chu
& Tseng, 2013b) การตลาดเชิง กิจกรรมถือไดวาเปนกิจกรรมทางดานการใหบริการแกองคกรตลอดจนเจาของแบรนด
ผลิตภัณฑ เพื่อพัฒนาการบริการดังกลาวใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองนํานวัตกรรมมาประยุกตกับการตลาดเชิง
กิจกรรม Ottenbacher (2007) กลาววา นวัตกรรมวาเปนแนวคิด, ทักษะ, กระบวนการตลอดจนผลิตภัณฑซึ่งเปนที่มาของ
ความแปลกใหมดวยตัวมันเอง นอกจากนี้ Nagy (2013) พบวานวัตกรรมเปนสิ่งที่ สรางสรรค หรือเปนมิติของกระบวนการ
ดานการผลิต โดยสงตอมายังผูบริโภค การนําเทคโนโลยีของอุปกรณจัดกิจกรรม (Product Innovation) เปนนํานวัตกรรมมา
ประยุกต ใชในการดําเนินงานของตลาดเชิง กิจกรรม รวมถึงการนําเทคโนโลยีการบริการ (Service Innovation) ซึ่งเป น
กระบวนการใหบริการจะปรากฏออกมาในรูปแบบกระบวนการเรียนรูโดยผูมีสวนรวมในกิจกรรม (Gallouj & Savona, 2009)
ผลของความหลากหลายดานนวัตกรรมดานการบริการ จะมีสวนเข าไปเกี่ยวข องเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวาดวยการ
นําเสนอรูปแบบการบริการ ทั้งนี้เพื่อการบริหารจัดการรวมทั้งสงถึงผูบริโภค (Miles, 2010; Trott, 2012)
ผลการดําเนินงานของการตลาดเชิงกิจกรรม (Event marketing performance)
ผลการดําเนินงานของการตลาดเชิงกิจกรรมเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผูบริโภค (Consumer Expectation)
ลูกคามี ความคาดหวัง ในบริการที่ได รับและมักจะเปรียบเทียบกับ ชวงแรกๆ กอนที่จะไดรับการบริการ อยางไรก็ต ามความ
คาดหวังของลูกคาอาจจะมีความแตกตาง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพื้นฐานของการบริการที่ลูกคาใชในการอางอิง (Zelthami, Berry, &
Parasuraman, 1993) เพื่อเพิ่มการเพิ่มยอดขาย (Increasing Sales) ใหกับธุรกิจ พนักงานขาย/ตัวแทนขายเปนผูนําเสนอ
รายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของกับแบรนดใหผูบริโภค (Hughes, Douglas, Michael, & Ahearne, 2010) จะชวยใหมีการ
ประชาสัมพันธแบรนดที่ชัดเจน (Brand Publicity) ถือเปนกลยุทธการสื่อสารรายละเอียดเกี่ยวกับแบรนดผลิตภัณฑไปยังกลุม
ผูบริโภคเปาหมาย การสรางภาพลักษณองคกร (Corporate Image) ขึ้นอยูกับการรับรูในชื่อเสียงขององคกรของผูบริโภค ณ
ชวงเวลานั้นๆ ผูบริโภคมองเห็นถึงบริบททางสังคม ตลอดจนวัฒนธรรมขององคกร ซึ่งจะนําไปสูกระบวนความคิดของผูบริโภค
เกี่ยวกับภาพลักษณองคนั้นๆ อยางไรก็ตามการตลาดเชิงกิจกรรมจึงเปนการเปดโอกาสใหผูบริโภค ไดมีประสบการณรวมกับ
แบรนดผลิตภัณฑ ซึ่งการกระตุนใหผูบริโภคที่เขารวมกิจกรรมจะเปนอีกชองทางหนึ่งที่สําคัญอยางยิ่ง ทั้งนี้เพื่อใหไดใกลชิดกับ
ผลิตภัณฑ (Tran, Nguyen, Melewar, & Bodoh, 2015)
ทฤษฎีที่การสื่อสาร (Communication theory)
ทฤษฎีการสื่อสารของฮาโรลด ลาสแวลล (Harold Lasswell) ไดอธิบายเกี่ยวกับความสามารถในการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพและกอใหเกิดประสิทธิผลนั้น ผูสงสารควรพิจารณาถึงองคประกอบ (Element) ที่สามารถตอบคําถามไดอยาง
ครบถวนวา “ใครกลาวอะไรแกใครในชองทางใดดวยผลกระทบอะไร (who says what to whom in what channel with
what effect) ซึ่งลาสแวลล กลาวคือการสื่อสารในแตละครั้งจะมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใดขึ้นอยู
กับแบบจําลองโดยเริ่มจาก (1) ใคร (Who) เปนผูสงสารหรือใครเปนผูที่ทําการสื่อสาร (2) พูดอะไรดวยวัตถุประสงคอะไร
(Says what, with what purpose) เปนเนื้อหาของสาร (Message) ที่สงไปยังผูรับสาร (3) โดยใชวิธีการและชองทางใด (By
what mean, in what channel) ในที่นี้จะหมายถึง สื่อ (Channel) ซึ่งผูสงสารทําการสงเนื้อหาสารดวยวิธีใด (4) สงไปยัง
ใคร ในสถานการณอะไร (To whom, in what situation) กลาวคือ ผูสงสารจะสงรายละเอียดสารไปยังผูรับสาร (Receiver)
เปนใครบาง (5) ไดผลอยางไรในปจจุบันและอนาคต (With what effect, immediate and long term?) เนื่องจากการสง
สารมีเทคนิคที่แตกตางกัน ดวยเหตุนี้การสื่อสารที่ มีประสิทธิผล ผูส งสารตองวัดผล (Effect) จากการถายทอดรายละเอีย ด
ตางๆ ของสาร
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กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual model)

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยทางดานวิธีการใหมๆ ของการสื่อสาร ผูรวมสนับสนุน ทัศนคติของแบรนดของธุรกิจคาปลีก และ
ปจจัยภายนอก ที่ สงผลตอการตลาดเชิงกิจกรรม รวมไปถึ งการตลาดเชิง กิจกรรมมีอิทธิพลตอเทคโนโลยีข องการตลาดเชิ ง
กิจกรรม และการตลาดเชิงกิจกรรมสงผลตอการดําเนินงานกิจการคาปลีกขนาดกลาง
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลทางดานวิธีการใหมๆ ของการสื่อสาร ผูรวมสนับสนุน ทั ศนคติของแบรนดของธุรกิจคาปลี ก
และปจจัยภายนอก ที่สงผลตอการตลาดเชิงกิจกรรม รวมไปถึงการตลาดเชิงกิจกรรมมีอิทธิพลตอเทคโนโลยีของการตลาดเชิง
กิจกรรม และการตลาดเชิงกิจกรรมสงผลตอการดําเนินงานกิจการคาปลีกขนาดกลาง
3. เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดมาสรางเปนโมเดลการตลาดเชิงกิจกรรมสําหรับใชในการสื่อสารของกิจการคาปลีกขนาด
กลางประเทศไทย
ระเบียบวิธีวิจัย
ผูวิจัยไดแบงขั้นตอนการวิจัยออกเปน 2 สวน คือ
1. การรวบรวมข อมู ล ผู วิจั ย ได ร วบรวมข อมู ล จากแหล ง ข อมู ล ทุ ติ ย ภู มิ ด ว ย การทบทวนวรรณกรรม จากนั้ น
ดําเนินการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามกับเจาของกิจการคาปลีก/ผูจัดการกิจการคาปลีกขนาดกลาง จํานวน 370 คน ซึ่งได
จําแนกจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางโดยแบงตามจังหวัด พบวากรุงเทพมหานคร มีจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางสูงที่สุด มีจํานวน
ทั้งสิ้น 4,896 ราย จากจํานวนวิสาหกิจ ตามรายจังหวัดและขนาดของวิสาหกิจ ป 2557 (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม, 2558)
ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุ มตัวอยาง (Sampling Size) โดยใชสูตรคํานวณของ Yamane. (1973) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ดังนี้
สูตร

n

N
1  Ne 2

กําหนดให
n คือ จํานวนหรือขนาดของกลุมตัวอยาง
N คือ จํานวนหรือขนาดประชากร
e คือ คานาจะเปนของความคลาดเคลื่อน (0.05)
ดังนั้น ขนาดของกลุมตัวอยาง คือ
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n

4,896
1  4,896(0.05)

2

ผูวิจัยคํานวณไดจํานวนขนาดกลุมตัวอยางที่ตองการ 369.78 หรือ 370 ตัวอยาง
2. การวิเ คราะหขอมูล ผูวิจัย นํามาใชเ พื่อวิเคราะหโ มเดลสมการโครงสร างปจจัยเหตุ และผลของการตลาดเชิ ง
กิจกรรมที่ผูวิจัยทําการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปร มาพัฒนาเปนกรอบแนวคิดการวิจัย และกําหนดใหเปน
โมเดลการวิจัยที่เกี่ยวของกับขอมูลเชิงประจักษดวยโปรแกรม LISREL for Windows version 8.80 เพื่อตรวจสอบความ
กลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษ (Model Fit) โดยผูวิจัยทําการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลกับ
ขอมูลเชิงประจักษ (Assessment of Model Fit) โดยดัชนีที่ใชในการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูล
เชิงประจักษประกอบดวย ดัชนีคา Chi-Square, /df, CFI, GFI, AGFI, RMSEA และ SRMR
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง โมเดลการตลาดเชิงกิจกรรมสําหรับใชในการสื่อสารของกิจการคาปลีกขนาดกลางประเทศไทย ซึ่งมีผล
การวิเคราะหดังตอไปนี้
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของวิธีการใหมๆ ของการสื่อสาร
วิธีการใหมๆ ของการสื่อสาร
1.มุงเนนดานประสบการณ
4.22
2.การสื่อสารระหวางกัน
4.18
3.การสรางสรรคงาน
3.54
4.การสรางเรื่องราว
3.75
เฉลี่ยรวม
3.92

S.D.
0.54
0.51
0.58
0.63
0.38

การแปลผล
มากสุด
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 เจาของกิจการ/ผูบริหารกิจการคาปลีกมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการใหมๆ ของการสื่อสารเฉลี่ยรวม
ทุกดาน ( = 3.92 , S.D. = 0.38 ) โดยมุงเนนดานประสบการณมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.22 , S.D. = 0.54 ) รองลงมาคือ
การสื่อสารระหวางกัน ( = 4.18 , S.D. = 0.51 ) ตามลําดับ
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูรวมสนับสนุน
ผูรวมสนับสนุน
1.ความสัมพันธกับผูบริโภค
2.การสงเสริมการขายของแบรนดผูสนับสนุน
3.ภาพลักษณของแบรนด
เฉลี่ยรวม

4.16
4.21
4.00
4.12

S.D.
0.54
0.60
0.62
0.43

การแปลผล
มาก
มากสุด
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 เจาของกิจการ/ผูบริหารกิจการคาปลีกมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผูรวมสนับสนุนเฉลี่ยรวมทุกดาน ( =
4.12 , S.D. = 0.43 )โดยการสงเสริมการขายของแบรนดผูสนับสนุนมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.21 , S.D. = 0.60 ) รองลงมาคือ
ความสัมพันธกับผูบริโภค ( = 4.16 , S.D. = 0.54 ) ตามลําดับ
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของแบรนดของธุรกิจคาปลีก
ทัศนคติของแบรนดของธุรกิจคาปลีก
S.D.

การแปลผล
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1.ความรูเกี่ยวกับแบรนดสินคาของธุรกิจคาปลีก
2.การเชื่อมโยงระหวางแบรนดสินคาของธุรกิจคาปลีก
3.การรับรูคุณภาพของสินคาของธุรกิจคาปลีก
4.อารมณความรูสึกเกี่ยวกับแบรนด
เฉลี่ยรวม

4.03
4.00
3.87
4.02
3.98

0.65
0.45
0.66
0.75
0.47

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 เจาของกิจการ/ผูบริหารกิจการคาปลีกมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติของแบรนดของธุรกิจคาปลีก
เฉลี่ยรวมทุกดาน ( = 3.98 , S.D. = 0.47 )โดยความรูเกี่ยวกับแบรนดสินคาของธุรกิจคาปลีกมีคาเฉลี่ยสูงสุด

( =

4.03 , S.D. = 0.65 ) รองลงมาคือ อารมณความรูสึกเกี่ยวกับแบรนด ( = 3.54 , S.D. = 0.58 ) ตามลําดับ
ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยภายนอก
ปจจัยภายนอก
1.สภาพแวดลอมการแขงขัน
2.ความไมแนนอนของลูกคา
3.เทคโนโลยีในปจจุบัน
เฉลี่ยรวม

3.78
4.33
4.72
4.28

S.D.
0.66
0.53
0.45
0.38

การแปลผล
มาก
มากสุด
มากสุด
มากสุด

จากตารางที่ 4 เจาของกิจการ/ผูบริหารกิจการคาปลีกมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยภายนอกเฉลี่ยรวมทุกดาน ( =
4.28 , S.D. = 0.38 )โดยเทคโนโลยีในปจจุบันมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.72 , S.D. = 0.45 ) รองลงมาคือความไมแนนอนของ
ลูกคา ( = 4.33 , S.D. = 0.53 ) ตามลําดับ
ตารางที่ 5 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเทคโนโลยีการตลาดเชิงกิจกรรม
เทคโนโลยีการตลาดเชิงกิจกรรม
1.เทคโนโลยีของอุปกรณการจัดกิจกรรม
3.38
2.เทคโนโลยีการบริการ
4.59
เฉลี่ยรวม
3.98

S.D.
0.89
0.51
0.52

การแปลผล
มาก
มากสุด
มาก

จากตารางที่ 5 เจาของกิจการ/ผูบริหารกิจการคาปลีกมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการตลาดเชิงกิจกรรมรวม
ทุกดาน ( = 3.98 , S.D. = 0.52 )โดยเทคโนโลยีการบริการมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.59 , S.D. = 0.51 ) รองลงมาคือ
เทคโนโลยีของอุปกรณการจัดกิจกรรม ( = 3.38 , S.D. = 0.89 ) ตามลําดับ
ตารางที่ 6 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตลาดเชิงกิจกรรม
การตลาดเชิงกิจกรรม
1.รูปแบบแบบกิจกรรม
3.84
2.การสรางภาพลักษณของกิจกรรม
4.10
3.สรางความไววางใจในกิจกรรม
3.96
4.การมีสวนรวมในสังคม
3.78
เฉลี่ยรวม
3.92

S.D.
0.74
0.60
0.58
0.55
0.43

การแปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 6 เจาของกิจการ/ผูบริหารกิจการคาปลีกมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตลาดเชิงกิจกรรมเฉลี่ยรวมทุกดาน
( = 3.92 , S.D. = 0.43 )โดยการสรางภาพลักษณของกิจกรรมมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.10 , S.D. = 0.60 ) รองลงมาคือ
สรางความไววางใจในกิจกรรม ( = 3.96 , S.D. = 0.58 ) ตามลําดับ
ตารางที่ 7 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการดําเนินงานของธุรกิจ
ผลการดําเนินงานของธุรกิจ
1.การตอบสนองความคาดหวังของลูกคา
3.97
2.การเพิ่มยอดขาย
4.11
4.28
3.ประชาสัมพันธแบรนดที่ชัดเจน
4.สรางภาพลักษณที่ดีขององคกร
3.91
เฉลี่ยรวม
4.07

S.D.
0.70
0.58
0.59
0.72
0.44

การแปลผล
มาก
มาก
มากสุด
มาก
มาก

จากตารางที่ 7 เจาของกิจการ/ผูบริหารกิจการคาปลีกมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของธุรกิจเฉลี่ยรวม
ทุกดาน ( = 4.07 , S.D. = 0.44 )โดยการประชาสัมพันธแบรนดที่ชัดเจนมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.28 , S.D. = 0.59 )
รองลงมาคือ การเพิ่มยอดขาย ( = 4.11 , S.D. = 0.58 ) ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหเสนทาง
(1) วิธีการใหมๆ ของการสื่ อสาร (CMI) มีอิทธิพ ลทางตรงเชิงบวกตอการตลาดเชิงกิจกรรม (EMG) โดยมีขนาด
อิทธิพลทางตรงเทากับ 0.29 ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่มีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01
(2) ผูรวมสนับสนุน (SIT) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการตลาดเชิงกิจกรร(EMG) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ
0.13 ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่มีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01
(3) ทัศนคติของแบรนดของธุรกิจคาปลีก (BTE) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการตลาดเชิงกิจกรร(EMG) โดยมีขนาด
อิทธิพลทางตรงเทากับ 0.55 ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่มีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01
(4) ปจจัยภายนอก (EFR) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการตลาดเชิงกิจกรร(EMG) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรง
เทากับ 0.05 ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่มีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01
(5) การตลาดเชิงกิจกรรม (EMG) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอเทคโนโลยีของการตลาดเชิงกิจกรรม (EMI) โดยมี
ขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.77 ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่มีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01
(6) การตลาดเชิงกิจกรรม (EMG) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของกิจการ (BPM) โดยมีขนาด
อิทธิพลทางตรงเทากับ 0.99 ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่มีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลตามสมมติฐานการวิจัยได ดังนี้ จากผลการสํารวจ พบวา กลุมเปาหมายมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยและอิทธิพลทางดานวิธีการใหมๆ ของการสื่อสาร ผูรวมสนับสนุน ทัศนคติของแบรนดของธุรกิจคาปลีก
และปจจัยภายนอก อยูในเกณฑที่มากถึงมากที่สุด ดังตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 7 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย ขอ 1 แสดง
ให เห็ นวาป จจัยภายใน ประกอบด วยวิธีการใหม ๆ ของการสื่ อสาร ผูร วมสนับสนุน ทั ศ นคติข องแบรนด ของธุรกิจค าปลี ก
ตลอดจนปจจัยภายนอกสงผลตอการตลาดเชิ งกิจกรรมและความสั มพันธระหวางการตลาดเชิ งกิจกรรมกับเทคโนโลยีของ
การตลาดเชิง กิจกรรม ส งผลต อการดําเนินงานกิจการคาปลี กขนาดกลาง นอกจากนี้จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา
การตลาดเชิงกิจกรรมเปนงานทางดานการใหบริการที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมตางๆ ที่สอดคลองทางการตลาด เพื่อเปน
การสงเสริมแบรนดผลิตภัณฑขององคกรไปยังผูบริโภค ซึ่งสอดคลองกับ (Khamis, Hamdan, & Elali, 2015) ที่มุงเนน
เกี่ย วกับ การมุ ง มั่นของผู ป ระกอบการ การให การสนับ สนุนกิจกรรมถื อวาเป นเครื่ องมื อในการกําหนดภาพลั กษณใ ห กับ
ผลิตภัณฑ / องคกร นอกจากนี้ทฤษฎีเกี่ยวกับการสนับสนุนไดกลาวถึง การสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นนั้นจะสามารถ
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นํา ไปสู ถึ ง การสร า งความตระหนั ก และความตั้ ง ใจที่ จะเพิ่ ม ขึ้ น ในการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ข องผู ส นั บ สนุ น ได เ ป น อย า งดี (T.
Meenaghan, 1991; Roy & CornweU, 2004; Thwaites, 1995) ทัศนคติของแบรนดสินคาของธุรกิจคาปลีกพบวา การ
วัดผลของการตลาดเชิงกิจกรรมไมควรพิจารณาเฉพาะดานทัศนคติของผูบริโภคเทานั้น กลาวคือ การกระตุนใหผูบริโภคมีภาวะ
ทางอารมณรวมในกิจกรรมนั้น ถือเป นองค ประกอบที่ สําคั ญอีกประการหนึ่ง ป จจัยที่ เอื้ออํานวยใหการตลาดเชิ งกิจกรรม
สามารถกระตุนหรือจูงใจใหผูบริโภคมีสวนรวมในกิจกรรม (Martensen & Gronholdt, 2008) ปจจัยภายนอกก็ถือไดวาเปน
กุญ แจสํ า คั ญ อย า งหนึ่ ง ที่ เ ชื่ อมโยงกั บ การกํ า หนดแผนการตลาดขององค ก ร เพื่ อให บ รรลุ ผ ลการดํ า เนิน ธุ ร กิ จ อย า งมี
ประสิทธิภาพ
ดังนั้น การสื่อสารเหลานี้ใหกรอบการทํางานที่มีประโยชนในการทําความเขาใจและวิเคราะหวิธีการที่องคกรสามารถ
สรางผลการดําเนินกิจการไดอยางชัดเจน อีกทั้งชวยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ จากที่กลาวขางตนทั้งปจจัยภายใน (วิธีการใหมๆ
ของการสื่อสาร ผูรวมสนับสนุน ทัศนคติของแบรนดสินคาของธุรกิจคาปลีกผลิตภัณฑของกิจการคาปลีก) ปจจัยภายนอก รวม
ทั้งความสัมพันธของเทคโนโลยีของการตลาดเชิงกิจกรรม จากผลการศึกษาดังกลาวสามารถนํามาสรางเปนโมเดลการตลาดเชิง
กิจกรรมสําหรับใชในการสื่อสารของกิจการคาปลีกขนาดกลางประเทศไทย
อภิปรายผล
การวิจัย เรื่ อง โมเดลการตลาดเชิง กิจกรรมสํ าหรับ ใช ในการสื่อสารของกิจการคาปลีกขนาดกลางประเทศไทย
สามารถอภิปรายผลการวิจัยได ดังนี้
1 วิธีการใหมๆ ของการสื่อสารมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการตลาดเชิงกิจกรรม เมื่อกิจการคาปลีกขนาดกลางมี
วิธีการใหมๆ ของการสื่อสารเกี่ยวกับการมุงเนนดานประสบการณ ดานการสื่อสาร การสรางสรรคงาน และการสรางเรื่องราว
ในระดับสูง ยอมทําใหกิจการมีความสามารถในการใชการตลาดเชิงกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุ ที่
กิจการคาปลีกขนาดกลางมีความสามารถในการใชการตลาดเชิงกิจกรรมไดดีมีประสิทธิภาพดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง
อาทิ การสรางความแปลกใหมในการนําเสนอข อมูลตางๆ ที่ เกี่ยวข องกับสิ นคาดวยวิธีการที่แปลกใหม ไมวาจะเปนการนํา
เทคนิค แอนนิเมชั่นมาใช ในการเล าเรื่องราวในวีดี ทัศ น การนําเสนอรูป แบบ 3 มิติ กับ การเสนอภาพผลิต ภัณฑ การสราง
ความสัมพันธกับผูรวมกิจกรรมเปนอีกหนึ่งความสําคัญ ที่ผูบริหารกิจการคาปลีกขนาดกลางตองกําหนดแนวทางการสื่อสารกับ
ผูบริโภคที่รวมกิจกรรม การใหขอมูลผลิตภัณฑที่ถูกตองแมนยําโดยพนักงานขายเปนสื่อกลางในการบอกเลา ถายทอดเนื้อหา
ตางๆ ตลอดจนเชิญชวนใหผูรวมกิจกรรมไดทดลองใชผลิตภัณฑนั้นเปนการสรางควมสัมพันธอยางใกลชิด วิธีการใหมๆ ของ
การสื่อสารมีอิทธิพลทางตรงตอการตลาดเชิงกิจกรรม คือ ผูประกอบการใชสื่อที่เปนดิจิตอลและเปนที่นิยมในปจจุบันมาชวยใน
การสื่อสารขาวสารตางๆ ไปยังผูบริโภค เชน เอสเอ็มเอส, ไลน, เฟสบุค, ยูทูป, เว็ปไซด ฯลฯ โดยสื่อตางๆ ตองสรางสรรคให
ออกมาในรูปแบบของรูปภาพกราฟที่เขาใจงาย และที่สําคัญเนื้อหาของการสื่อสารตองกําหนดแนวคิดที่ชัดเจน ตรงประเด็น
รวมไปถึงการออกแบบเนื้อหาตางๆ ตองสอดคลองกับเทศกาลในชวงนั้นๆ
2 ผูรวมสนับสนุนมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการตลาดเชิงกิจกรรม เมื่อกิจการคาปลีกขนาดกลางมีผูรวมสนับสนุน
เกี่ยวกับความสัมพันธกับผูบริโภค การสงเสริมการขายของแบรนดผูรวมสนับสนุน ภาพลักษณแบรนดผูรวมสนับสนุนอยูใน
ระดับสูง ซึ่งทําใหกิจการมีความสามารถในการใชการตลาดเชิงกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องจากกิจการคาปลีก
ขนาดกลางมีผูรวมสนับสนุนในการจัดกิจกรรม โดยผูสนับสนุนสามารถผสมผสานเทคนิคดานการสื่อสารไดอยางดี เปนการ
สรางการรับรูและภาพลักษณของกิจกรรม กลาวคือภาพลักษณที่ดีของผลิตภัณฑของผูรวมสนับสนุนจะสามารถชวยสงเสริมให
กิจกรรมที่จัดนั้นมีความนาสนใจ และสามารถดึงดูดใหผูบริโภคมารวมกิจกรรมไดอีกทางหนึ่ง ในปจจุบันการตลาดเชิงกิจกรรม
ที่จัดขึ้นนั้นสวนใหญผูรวมสนับสนุนจะใชโอกาสนี้ในการนําผลิตภัณฑมาใหผูบริโภคที่รวมกิจกรรมไดสัมผัสตลอดจนไดทดลอง
ใช นอกจากนี้ภาพลักษณของแบรนดผูรวมสนับสนุนโดยการมีพรีเซ็นเตอรที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักของผูรวมกิจกรรม สามารถ
สรางความนาเชื่อถือใหกับผลิตภัณฑของผูรวมสนับสนุนไดดวย
3. ทัศนคติของแบรนดของธุรกิจคาปลีกมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการตลาดเชิงกิจกรรม เมื่อกิจการคาปลีกขนาด
กลางออกแบบใหกิจกรรมสามารถกระตุนใหผูบริโภคเขารวมกิจกรรมไดอยางเต็มที่ นําไปสูการพัฒนาดานทัศนคติของแบรนด
ผลิตภัณฑของธุรกิจคาปลีกดานการรับรูเกี่ยวกับแบรนด ดานการเชื่อมโยงของแบรนด การรับรูคุณภาพ แบรนด และการ
แสดงออกทางอารมณเกี่ยวกับแบรนดในระดับสูง ยอมทําใหกิจการมีความสามารถในการใชการตลาดเชิงกิจกรรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้การเชื่อมโยงผลิตภัณฑเพื่อใหผูรวมกิจกรรมจดจําไดงาย ดวยการสรางสื่อกลางไมวาจะเปนสีสันที่
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สอดคล องกับผลิตภั ณฑ ผูที่ มีชื่ อเสี ยงตลอดจนการออกแบบมาสคอสที่ มีลักษณะเฉพาะ จะช วยใหผู รวมกิจกรรมสามารถ
เชื่อมโยงสิ่งตางๆ ดังกลาวไปยังผลิตภัณฑของผูประกอบการไดงายขึ้น การสื่อสารในกิจกรรมเพื่อบอกถึงคุณสมบัติเดนๆ ของ
ผลิตภัณฑ ประกอบกับมีการเปรียบเทียบใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงระหวาง “กอนใชผลิตภัณฑ” และ “หลังใชผลิตภัณฑ”
ซึ่งสามารถยืนยันถึงคุณภาพของผลิตภัณฑไดอยางชัดเจน
4. ปจจัยภายนอกมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการตลาดเชิงกิจกรรม เมื่อกิจการคาปลีกขนาดกลางไดวิเคราะห
เกี่ยวกับ ปจจัย ภายนอกเกี่ย วกับด านสภาพการแข งขั น ดานความไมแ นนอนของลูกคา รวมถึง เทคโนโลยีใ นป จจุบันอยู ใ น
ระดับสูง ซึ่งทําให กิจการมี ความสามารถในการใชการตลาดเชิงกิจกรรมไดอย างมีประสิ ทธิภาพดี เพื่อให ไดเปรีย บทางการ
แขงขัน อาทิ สภาพแวดลอมการแขงขันทางธุรกิจที่สูงขึ้นในปจจุบัน ผูประกอบการแตละรายตางพยายามสรางสรรครูปแบบ
กิจกรรมที่แปลกใหม เพื่อกระตุนความสนใจของผูบริโภคใหมารวมกิจกรรม โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาผสมผสานเพื่อสราง
ความประทับใจใหกับผูรวมกิจกรรม ตลอดจนการวางแผนประชาสัมพันธ/โฆษณาเกี่ยวกับรายละเอียดกิจกรรมที่ขัด เพื่อเชิญ
ชวนใหผูบริโภคมารวมงาน ปจจัยดานเทคโนโลยีก็เชนกัน ปจจุบันนี่เปนที่ทราบกันดีวาเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ทําใหการสื่อสารไดมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว การนําเทคโนโลยีมาผสมผสานกับการสื่อสารทําใหมีแอพพิเคชั่นตางๆ มากมาย
อาทิ อาทิ แอพพิเคชั่นไลน เฟสบุก และอื่นๆ มาชวยใหการสื่อสาร การประชาสัมพันธนั้นงายดาย สะดวกและรวดเร็ว ปจจัย
ภายนอกมีอิทธิพลทางตรงตอการตลาดเชิง กิจกรรม ดังนี้ ปจจัยภายนอกเปนปจจัยที่ ควบคุม ไมไดแ ละมีอิท ธิพลตอการจัด
กิจกรรมนั้น เกิดจากขาวสารของผลิตภัณฑที่ถูกกลาวถึงในสังคมผานสื่อโซเชียล เน็ตเว็ค คูแขงที่ขายสินคาประเภทเดียวกัน
รวมไปถึงปญหาทางการเมือง เชน การประทวง เทคโนโลยีที่ทันสมัย สถานการณทางเศรษฐกิจ เปนตน นอกจากนี้การดําเนิน
ชีวิตประจําวันของผูบริโภค เปนกุญแจสําคัญอยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงความพรอมของผูบริโภคในการที่จะบริโภคผลิตภัณฑ
5 การตลาดเชิงกิจกรรมมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอเทคโนโลยีของการตลาดเชิงกิจกรรม เมื่อกิจการคาปลีกขนาด
กลางได นําเทคโนโลยี ของการตลาดเชิ งกิจกรรมดานเทคโนโลยี ข องอุป กรณจัด กิจกรรม และเทคโนโลยีการบริ การอยู ใ น
ระดับสูง ซึ่งทําใหกิจการคาปลีกความสามารถใชการตลาดเชิงกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ จอภาพ LED ที่ใชในการ
แพรภาพประกอบในการจัดกิจกรรม ซึ่งผูประกอบการจะเลือกจอภาพที่มีความละเอียดในการแสดงผล ทั้งนี้เพื่อความคมชัด
สําหรับถ ายทอดบรรยากาศภายในงาน ตลอดจนเนื้อหาต างๆ ที่บ อกเลาถึงรายละเอียดขององค กร/ผลิต ภัณฑ เป นตน ใน
ปจจุบันอุปกรณดังกลาวมีหลายประเภทอีกทั้งสามารถรองรับกิจกรรมตั้งแตขนาดเล็กไปจนถึงกิจกรรมขนาดใหญ สามารถ
สรางสรรคงานใหนาสนใจ การพัฒนาทางเทคโนโลยีนอกจากจะถูกนํามาประยุกตใชในอุปกรณการจัดการตลาดเชิงกิจกรรม
แลว ผูประกอบการยังสามารถนําเทคโนโลยีมาพัฒนาในดานการบริการ ที่ทําใหกิจกรรมมีความทันสมัย สรางความประทับใจ
ใหกับผูบริ โภคที่รวมกิจกรรม การใชแอพพิเ คชั่นตางๆ ที่ประยุกตใชได กับเครื่องมือสื่อสารทุกประเภท ไมวาจะเปนเครื่อง
คอมพิวเตอร ไอแพด ตลอดจนโทรศัพทเคลื่อนที่ ที่ปจจุบันกลายเปนเครื่องมือที่จําเปนติดตัวเพื่อใชในการสื่อสาร ดวยเหตุนี้
การนําแอพพิเคชั่นมาใชในการจัดกิจกรรมนั้น สามารถสรางรูปแบบการบริการที่แปลกใหมไดเปนอยางดี รวมไปถึงระบบการ
เชื่อมตอดวยอินเตอรเน็ตที่เพิ่มความสะดวกใหกับผูบริโภคที่รวมกิจกรรมไดอยางมีดีเยี่ยม
6 การตลาดเชิงกิจกรรมมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของกิจกรรม เมื่อกิจการคาปลีกขนาดกลางใช
การตลาดเชิงกิจกรรมดานรูปแบบกิจกรรม ดานการสรางภาพลักษณของกิจกรรม ดานการสรางความไววางใจในกิจกรรม และ
ดานการมีสวนรวมในสังคมอยูในระดับสูง ซึ่งทําใหกิจการมีผลการดําเนินกิจการที่ดี และไดเปรียบทางการแขงขัน อาทิ การ
สรางสรรครูปแบบกิจกรรมเพื่อใหผูบริโถคที่รวมกิจกรรมไดมีสวนรวมนั้น ถือเปนการทําใหผูบริโภคไดสัมผัสกับผลิตภัณฑอยาง
ใกลชิ ด และสรางความสัม พั นธที่ ดีกับผลิ ตภั ณฑ ซึ่ง รูป แบบกิจกรรมออกมาได ในลั กษณะต างๆ เชน การให ผูบ ริโ ภคร วม
กิจกรรมบนเวที ใ นรู ป แบบการแข ง ขันเกม หรื อสั นทนาการต างๆ เป นต น รูป แบบกิจกรรมที่ ถูกออกแบบมานั้นตองผ าน
กระบวนการคิ ดของผู ดํ าเนินการจัด กิจกรรม โดยสอดแทรกรายละเอีย ดของผลิ ต ภั ณฑ ที่โ ดดเด น ตลอดจนจุด ขายของ
ผลิตภัณฑ เพื่อตอกย้ําจุดเดนผลิตภัณฑใหผูรวมกิจกรรมจดจําไดงายขึ้น การเลือกสถานที่จัดกิจกรรมเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผล
ตอรูปแบบและภาพลักษณของกิจกรรม อยางไรก็ตามผูประกอบกิจการจะคํานึงถึงผูบริโภคที่จะเขารวมกิจกรรมในหลายๆ
ประเด็น เชน เลือกสถานที่จัดกิจกรรมที่ผูรวมงานสามารถการเดินทางสะดวก สถานที่จัดกิจกรรมตองรองรับปริมาณผูบริโภค
ไดอยางเพียงพอ เปนตน นอกจากนี้การสรางภาพลักษณของกิจกรรมยังสามารถมาจากการเลือกเฟนผูที่มีชื่อเสียง เปนที่รูจัก
ของผูบ ริโภคที่รวมกิจกรรม อาจจะเปนนักแสดง นักร อง นักกีฬา ตลอดจนผูเ ชี่ยวชาญที่เ กี่ยวของกับผลิตภัณฑ มารวมใน
กิจกรรมที่จัดขึ้น โดยคํานึงถึงภาพลักษณของผูที่มีชื่อเสียงวา ณ ขณะนั้นเปนที่กลาวขานของสังคมในดานบวก หรือเปนผูที่
กําลังอยูในกระแส หรืออีกนัยหนึ่งผูบริโภคกําลังใหความสนใจ นอกจากนี้การตลาดเชิงกิจกรรมสามารถทําใหผูบริโภคที่รวม
กิจกรรมมี ความไววางใจในผลิ ตภัณฑมากยิ่ง ขึ้นด วย การที่พนักงานองค กรมี ความรูเ กี่ยวกับผลิตภั ณฑ สามารถใหข อมูล ที่
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ถูกตอง ใหคําปรึกษาและแนะนําผูรวมกิจกรรมไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งหากผูบริหารมีสวนรวมในกิจกรรมที่จัดขึ้น
นั้น ถื อได ว าเป น การใกล ชิ ด กับ ผู บ ริ โ ภคที่ ร ว มกิจ กรรมอี ก ทางหนึ่ง ซึ่ ง จะสร า งความไวว างใจให กับ ผู บ ริ โ ภคได การ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับโครงการที่องคกรจัดทําขึ้นเพื่อประโยชนตอสังคม ประโยชนตอสิ่งแวดลอม ก็เปนอีกสิ่งหนึ่งที่จําเปน ผู
ประกอบกิจการสารมารถใชโอกาสในการจัดกิจกรรมนี้เชิญชวนผูบริโภคมีสวนรวมในการชวยเหลือสังคมไดอยางเห็นผล เชน
รวมบริจาคเงิน รวมประมูลเพื่อนํารายไดจากการประมูลไปชวยเหลือสังคม เปนตน

โมเดลการตลาดเชิงกิจกรรมสําหรับใชในการสื่อสารของกิจการคาปลีกขนาดกลางประเทศไทย

ที่มา: ปริพัชร เวทสรณสุธี, 2560
ขอเสนอแนะ
การนําเสนอในสวนนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะจากการวิจัยแบงออกเปน 3 สวน คือ ขอเสนอแนะจากการวิจัยดานวิชาการ
ขอเสนอแนะจากการวิจัยดานปฎิบัติ และขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.

ขอเสนอแนะจากการวิจัยดานวิชาการ

(1) ในการนํารูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรมนี้ไปประยุกตใช เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันของกิจการคาปลีก
รวมถึง เป นการพัฒ นารูปแบบการสื่ อสารทางการตลาดเชิง กิจกรรม ด วยเหตุ นี้ผู สนใจตลอดจนผูวิจัยที่ จะทําการวิจัย ดาน
การตลาดเชิง กิจกรรมในอนาคตนั้น ต องคํ านึง ถึง ป จจัย เหตุด านอื่นๆ เพิ่ ม เติ ม อาทิ พฤติ กรรมผู บ ริ โ ภค วิธีการกําหนด
งบประมาณการจัดกิจกรรม เปนตน เนื่องจากการแขงขันทางการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง ประกอบกับคูแขงทาง
ธุรกิจมีจํานวนเพิ่มขึ้น
(2) การวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดกลุมเปาหมายในการเก็บขอมูลเฉพาะผูประกอบการคาปลีกที่อยูในเขต
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กรุงเทพมหานครเทานั้น ซึ่งงานวิจัยในครั้งตอไปควรกําหนดกลุมเปาหมายในการเก็บขอมุลใหครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให
ไดผลการสํารวจหลากหลาย อีกทั้งจะทําใหไดโมเดลการสื่อสารทางการตลาดเชิงกิจกรรมที่ผูประกอบการคาปลีก สามารถ
นําไปใชกําหนดกลยุทธทางการสื่อสารการตลาดใหกับองคกรไดอยางแมนยํา และนําโมเดลที่ไดมานั้นไปใชไดกับพื่นที่ตางๆ
(3) ผูสนใจและผูตองการวิจัยดานการตลาดเชิงกิจกรรมในอนาคต ควรตองศึกษารูปแบบ
การตลาดที่ทันสมัย ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมตางประเทศ พบวา การตลาดในอนาคตจะเปนในรูปแบบของการตลาด
แบบขามสายพันธุ (Hybrid Marketing) ที่มุงเนนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑและบริการ ซึ่งถือไดวาเปนการพัฒนาอีก
ขั้นหนึ่งของการแขงขันทางการตลาด ดวยเหตุนี้จึง จะสงผลตอการสื่อสารทางการตลาดเชิงกิจกรรม กลาวคือ ผูที่ ตองการ
ศึกษาการตลาดเชิงกิจกรรมในอนาคต จึงจําเปนตองศึกษารายละเอียดของปจจัยเหตุที่จะมีผลกระทบตอการศึกษาการสื่อสาร
ทางการตลาดเชิงกิจกรรม เพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบการแขงขันทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลง
2.

ขอเสนอแนะจากการวิจัยดานปฏิบัติ

การวิจัยในครั้งนี้ ผูประกอบการคาปลีกสามารถนําผลการวิจัยเกี่ยวกับการใชการตลาดเชิงกิจกรรมเปนเครื่องมือใน
การสื่อสารใหกับกิจการได โดยพิจารณาจากอิทธิพลของตัวแปรดานตางๆ ดังนี้
(1) วิธีการใหมๆ ของการสื่อสาร เปนหนึ่งในปจจัยเหตุที่ผูประกอบการคาปลีกสามารถ
นํามาใชเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดําเนินการของกิจการ ดวยการลงทุนผลิตวีดีทัศนที่ใชเทคนิคที่ทันสมัย การนําระบบภาพ 3
มิติ 4 มิติ ทั้งนี้เพื่อดึงดูดความสนใจของผูบริโภคที่มารวมงาน รวมทั้งมีการสาธิตการใชงานของผลิตภัณฑโดยการเชิญผูมี
ชื่อเสียง นักแสดงมารวมทํากิจกรรมภายในงาน อีกทั้งผูประกอบการควรสรางสรรคกิจกรรม การตกแตงเวที ตลอดจนการ
กําหนดรูปแบบการแตงกายของพนักงาน เพื่อทําใหกิจกรรมมีความแปลกใหมเปนที่นาประทับใจใหกับผูรวมงาน
(2) ผูรวมสนับสนุน เปนอีกหนึ่งปจจัยเหตุที่ผูบริหารตองใหความสําคัญโดยคํานึงถึงความสัมพันธอันดีกับผูบริโภค
ภาพลั กษณที่ ดีข องผู ส นับ สนุน รวมไปถึ งการกําหนดให ผู รวมสนับสนุนนําผลิ ต ภัณฑ ไปร วมจัดแสดงตลอดจนใหผู บ ริโ ภค
สามารถนําสินคาของผูสนับสนุนไปใชประโยชนได ถือเปนการสรางโอกาสใหผูบริโภคไดมีประสบการณตรงกับผูรวมสนับสนุน
นอกจากนี้การรวมกันในการจัดรายการสงเสริมการขายของแบรนดผูรวมสนับสนุน สามารถสรางความนาสนใจใหกับผูรวม
กิจกรรมไดอีกดวย
(3) ทัศนคติของแบรนดของธุรกิจคาปลีก ผู ประกอบการสามารถสรางทัศนคติของแบรนดของธุรกิจไดดวยการ
สื่อสารขอมูลตางๆ ของผลิตภัณฑไปยังผูบริโภคที่รวมกิจกรรม ดวยการจัดทําปายระบุขอมูลผลิตภัณฑที่เห็นไดอยางชัดเจน
ภายในงานมีการสาธิตวิธีใชงานผลิตภัณฑ การทําใหผูรวมกิจกรรมมีสวนรวมสรางสรรค อาทิ การออกแบบตราสัญญาลักษณ
การออกแบบมาสคอสที่ ใ ช เ ป นตั วแทนแบรนด แม กระทั้ ง การกํ าหนดสี สั นที่ เ ด นชั ด เป นต น นอกจากนี้ผู ป ระกอบการ
จําเปนตองตอกย้ําคุณภาพของผลิตภัณฑ ดวยการใหผูบริโภคไดมีการทดลองใชผลิตภัณฑ รวมทั้งเปรียบเทียบถึงผลที่ไดรับ
จากการใชผลิตภัณฑเพื่อสรางความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ
(4) ปจจัยภายนอก ซึ่งผูประกอบการคาปลีกควรคํานึงถึงสภาพแวดลอมการแขงขันในตลาด การนําเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใชในการจัดกิจกรรม เพื่อดึงดูดความสนใจของผูบริโภค ที่สําคัญเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของ
ผูบริโภค เชน แอพพิเคชั่นไลน เฟสบุค อินสตราแกรม เปนตน นอกจากนี้การจัดทําโฆษณา/ประชาสัมพันธก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่ผู
ประกอบกิจการตางใหความสําคัญ ไมนอยไปกวาการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
(5) เทคโนโลยี ข องการตลาดเชิ ง กิจกรรม ถือไดวาเป นเครื่ องมื อสํ าคัญ ที่ผู ประกอบการค าปลี กจะสามารถนํา
เทคโนโลยีของอุปกรณการจัดกิจกรรมมาผสมผสานในการจัด การตลาดเชิงกิจกรรมเพื่อสรางความนาสนใจใหกับผูรวมงาน
เชน การสื่อสารเนื้อหาตางๆ ผานจอภาพ LED การใชระบบแสง ระบบเสียง เปนตน ดังนั้นการเลือกใชอุปกรณใหครอบคลุม
พื้นที่ของกิจกรรม ที่สําคัญตองมีความทันสมัย มีความคมชัด สามารถใหผูรวมกิจกรรมรับรูขาวสารตางๆ เกี่ยวกับองคกร และ/
หรือ ผลิตภัณฑไดอยางทั่วถึง
(6) การตลาดเชิงกิจกรรม เปนสิ่งสําคัญที่ผูประกอบการคาปลีกมีหนาที่ในการกําหนดรูปแบบของกิจกรรมเพื่อสราง
ประสบการณใหมๆ ใหกับผูบริโภคที่รวมกิจกรรม รูปแบบของการตลาดเชิงกิจกรรมในรูปแบบเกม/สันทนาการจะสามารถ
กระตุนใหผูรวมงานมีสวนรวมถือเปนการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูบริโภคกับแบรนด การเลือกสถานที่จัดกิจกรรมนั้น
ตองคํานึงถึงขนาดพื้นที่ใหสอดคลองกับจํานวนผูรวมกิจกรรม รวมทั้งการเลือกแขกรับเชิญที่มีชื่อเสียงในทางบวก อาทิ ศิลปน
นักแสดง นักกีฬา ฯลฯ ที่มีภาพลักษณไปในทิศทางเดียวกับกิจกรรม หรือผูที่อยูในกระแสเปนที่รูจักของผูรวมงาน นอกจากนี้
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บุคลากรทุกคนในองคการถือเปนกุญแจสําคัญในการจัดการตลาดเชิงกิจกรรม อีกทั้งเปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับกิจกรรม
อีกดวย
3.

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป
ผลจากการวิเคราะหงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสามารถนําขอมูลที่ไดมาเปนแนวทางในการวิจัยครั้งตอไป ดังรายละเอียด

ดังนี้
(1) การวิจัยครั้งตอไปควรมีการนําแบบจําลองและตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไปทําการวิจัยซ้ําในกิจการคาปลีก
ขนาดกลางในประเภทธุรกิจอื่นๆ ตลอดจนกิจการคาปลีกขนาดยอมอื่น ๆ ในบริบทของประเทศไทยหรือในประเทศอื่นๆ เพื่อ
ทําการตรวจสอบโมเดลวามีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษตอไป
(2) การวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาถึงปจจัยเหตุดานอื่น ๆ ที่เปนปจจัยเหตุที่สงผลตอการตลาดเชิงกิจกรรม เชน
การจัดสรรงบประมาณดานการจัดกิจกรรม ผูใหบริการดานการจัดกิจกรรม เปนตน
(3) การวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาเพิ่มเติมดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสนทนากลุม (Focus Group) หรือ
การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูบริหารกิจการคาปลีกขนาดกลางและขนาดยอม เพื่อศึกษาและคนหาปจจัย
เหตุที่ผูประกอบการ / ผูบริหารของกิจการควรใหความสําคัญในการพัฒนาและใชเปนเครื่องมือในสรางสรรคการตลาดเชิง
กิจกรรมที่แปลกใหมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ในประเทศไทย
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พฤติกรรมการดูแลตนเองในการปองกันโรคภูมิแพอากาศของเกษตรกรสูงอายุในพื้นที่
อําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม
พิมพร ทองเมือง
สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและความงาม วิทยาลัยสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
email address: phamaice@hotmail.com, pimporn.th@ssru.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองในการปองกันโรคภูมิแพอากาศของเกษตรกรสูงอายุ
ในพื้นที่อําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามชวงเวลาในการเก็บขอมูลระหวางเดือนเดือน ตุลาคม 2559 – พฤศจิกายน 2559
กลุมตัวอยางไดจากการคัดเลือกกลุมตัวอยางเปาหมายแบบเจาะจง จํานวนรวม 202 คน เครื่องมือที่ใชคือแบบสัมภาษณที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้นเอง ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงบรรยาย ไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย ผลการวิจัย
พบวาสวนใหญมีโรคประจําตัวคือโรคภูมิแพ พบจํานวน 157 คน คิด เปนรอยละ 77.7 สวนใหญที่มีอาการตางๆเมื่อเกิด
โรคภูมิแพ คือมีอาการคัดจมูกน้ํามูกไหลพบจํานวน 123 คน คิด เปนรอยละ 60.9 สวนใหญแพอากาศ พบจํานวน 88 คน
คิดเปนรอยละ 43.6 สวนใหญมีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากโรคภูมิแพคือการรักษาสุขภาพรางกายใหมีความสมบูรณและ
แข็งแรงอยูเสมอๆ พบจํานวน 183 คน คิด เปนรอยละ 90.6สวนใหญมีผ ลกระทบเมื่อเกิด โรคภูมิแ พคือการนอนหลับ ไม
สนิท พบจํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 53.0 สวนใหญมีพฤติกรรมการดูแลตนเองเมื่อเกิดโรคภูมิแพคือ การออกกําลัง กาย
อยางสม่ําเสมออยางต่ําสัปดาหละ 3 ครั้งพบจํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 85.1 รองลงมามีวิธีการควบคุมอาการเบื้องตน
เมื่อปวยเปนโรคภูมิแพคือหลีกเลี่ยงสารกอภูมิแพ พบจํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 77.2
ผู วิ จั ย มี ข อ เสนอแนะว า หนว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งเช น สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวัด สมุ ท รสงคราม สํ า นั ก งาน
ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม และ สํานักงานสง เสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดควรจัดอบรมใหความรูแกเกษตรกร
สูง อายุใ นจังหวัด สมุท รสงคราม เพื่ อมุง หมายให บุค คลกลุม นี้มี ความรู เพื่ อใหส ามารถนําไปใช ปรั บ เปลี่ ย นและเสริม สร าง
พฤติกรรมในการดูแลตนเองในโรคภูมิแพ อากาศ เพื่อเพิ่มความตระหนักและความเอาใจใสในการปองกันการเกิดโรคหรื อ
เสริมสรางสุขภาพทั้งทางรางกายและจิตใจใหมีความสมบูรณแข็งแรงใหดียิ่งขึ้น เพื่อลดความเจ็บปวยและการใชยาที่เปนภาระ
ทางสาธารณสุข
คําสําคัญ: พฤติกรรมการดูแลตนเอง, โรคภูมิแพอากาศ, เกษตรกรสูงอายุ
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Abstract
The purpose of this research is to studies the self-care behaviors of the elderly farmers who have
allergic rhinitis prevention in Amphawa district, SamutSongkhram province. The data was collected during
October 2016 – November 2016. The 202 samples were obtained from the purposive sampling. The tool
used was the questionnaire developed by the researcher and the data analysis was done through the
descriptive statistics such as frequency distribution, percentage and mean. From the research result, it was
found that the most chronic health was the allergy which found in 157 persons or equivalent to 77.7 %.
The major symptoms of allergic rhinitis are runny nose which found in 123 persons or equivalent to 60.9
%, most people are allergic to weather which found in 88 persons or equivalent to 43.6%. The major selfprevention behavior from the allergic rhinitis is taking care of their health to be always healthy and fit
found in 183 persons or equivalent to 90.6%. The major effect of allergic rhinitis is unwell sleep found in
107 persons or equivalent to 53.0%. Most of the self-care behaviors when they have allergy are exercising
regularly at least 3 times per week which found in 172 persons or equivalent to 85.1%, subordinately,
the preliminary dietary control when they have the allergy is to avoid the allergens found in 156 persons
or equivalent to 77.2 %
The researcher recommends that the relevant authorities such as SamutSongkhram Provincial
Public Health Care, SamutSongkhram Social Security Office and SamutSongkhram Department of Local
Administration should set up training to educate the elderly farmers in SamutSongkhram so that they
have knowledge to adjust and cultivate self-care behaviors against allergic rhinitis, to create awareness
and to be attentiveness in disease prevention or promote health either physical or mental to be stronger
in order to reduce the illness and medication usage which is a Ministry of Health’s burden.
Keywords: self-care behavior, allergic rhinitis, elderly farmers

200

บทนํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ที่มุงเนนสงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
และใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพดวยการพัฒนาใหคนมีความรูในการดูแลสุขภาพ มีจิตสํานึกสุขภาพที่ดี และมี
การคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพดวยตนเองผานชองทางการเรียนรูที่หลากหลาย จัดบริการใหคําปรึกษาดานสุขภาพจิตที่เขาถึง
ไดงาย และกํากับควบคุมการเผยแพรชุดขอมูลสุขภาพที่ถูกตองตามหลักวิชาการ (ราชกิจจานุเบกษา, 2560: 78) ที่สอดคลอง
กับ แผนพั ฒ นาสุ ข ภาพแห งชาติ ในช วงแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแหง ชาติ ฉบั บที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ที่กําหนด
ยุทธศาสตรการมุงเนนการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การควบคุมโรค และคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ เพื่อใหคนไทย
แข็งแรงทั้งรางกาย จิตใจ สังคม และปญญา มีความปลอดภัยดานอาหาร ยา ผลิตภัณฑสุขภาพ โภชนาการการประกอบอาชีพ
สรางสิ่งแวดลอมที่เกื้อกูลตอสุขภาพ การพัฒนาระบบบริการสงเสริมสุขภาพสําหรับประชาชนทุกกลุมอายุ สงเสริมพัฒนาการ
เด็กไทยทั้งทางรางกาย จิตใจ และสติปญญา พัฒนาระบบการควบคุมปองกันการใชสารตั้งตนในการผลิตยาเสพติดและเฝา
ระวังการแพร ระบาดของยาเสพติดชนิด ใหม พัฒนาและสงเสริมการใชแนวปฏิบั ติดานพฤติกรรมสุขภาพสําหรับประชาชน
สรางมาตรการทางสังคมในการควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่สําคัญ สงเสริมการออกกําลังกายและการมีสุขภาพจิตที่ดี
(กระทรวงสาธารณสุข, 2556: 25)
โรคภูมิแพทางจมูกหรือโรคเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ (allergic rhinitis) หรือที่เรียกทั่วไปวา “แพอากาศ” เปน
ปญหาทางสาธารณสุข ทั่วโลก เป นโรคภู มิแ พที่พ บไดบอยที่ สุด พบไดร าว 20% ของประชากรทั่ วไปและมีอุบัติ การณที่ มี
แนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ ประมาณ 40-50% ของผูที่เปนโรคภูมิแพทางจมูกจะมีอาการภูมิแพทางตารวมดวย เปนโรคที่พบไดทุก
เพศทุกวัย พบบอยที่สุดในชวงวัยเด็กและวัยรุนโดยสวนใหญปรากฏอาการกอนอายุ 30 ป โรคนี้มีอาการเรื้อรังสรางความ
เดือดรอนรําคาญใหแกผูปวย ผูปกครอง และอาจเกิดโรคแทรกซอน เปนไซนัสอักเสบและหูชั้นกลางอักเสบตามมาไดสําหรับใน
ประเทศไทยมีรายงานการสํารวจความชุกโรคแพอากาศไว 8-23% ภาวะเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพมีสาเหตุหลายอยางรวมกัน
ไดแก ความผิดปกติทางพันธุกรรม และสิ่งแวดลอมรวมถึงสารกอภูมิแพตางๆ โรคเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพแบงออกไดเปน 2
กลุม คือชนิดตามฤดูกาล (seasonal allergic rhinitis) และชนิดเปนตลอดป (perennial allergic rhinitis) ซึ่งในประเทศ
ไทยพบชนิด เปนตลอดป มากกวาเป นตามฤดู กาล (Pumhirun et al., 1997)โรคเยื่ อจมูกอักเสบจากภู มิแพ เกิดจาก IgE
mediated type I hypersensitivity ทําใหมีการหลั่งของ mediators ตางๆ mediator ที่สําคัญใน early phase reaction
ไดแก histamine ซึ่งทําหนาที่กระตุน sensory nerve ทําใหเกิดอาการจาม คัน vasodilatation และกระตุน mucous cell
ทําใหมีน้ํามูกไหล และคัดจมูก นอกจากนี้ histamine ยังทําให adhesion molecule เพิ่มจํานวนขึ้นและทําใหมีการหลั่ง
proinflammatory cytokines ในชวง late phase reaction นั้น mast cell, eosinophil, basophil, macrophage,
neutrophil และ epithelial cells จะหลั่ ง mediator ซึ่งสวนใหญจะเป น leukotriene และ mediator อื่น ไดแ ก
prostaglandin และ kininsทําใหมี inflammatory cell แทรกเขามาในเนื้อเยื่อจมูกเปนผลทําใหเกิดอาการคัดจมูก น้ํามูก
ไหล ขบวนการอักเสบที่เกิดในเยื่อจมูกนี้จะคงอยูหลายสัปดาหหลังไดรับสารกอภูมิแพ (อรวดี หาญวิวัฒนวงศ, 2551: 245249)
โรคภูมิแพ ไดแก โรคหืด (asthma), โรคเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ (allergic rhinitis), โรคผิวหนังเรื้อรังจากภูมิแพ
(atopic dermatitis or eczema) และโรคผิวหนังจากการสัมผัส (allergic contact dermatitis) นั้น เกี่ยวของกับปจจัยทาง
สิ่งแวดลอมโดยเฉพาะการไดรับสารกอภูมิแพจากอากาศ (airborne allergen) และจากอาหาร (food allergen) โดยในสวน
ของสารกอภูมิแพจากอากาศนั้น ไดแก ไรฝุน เกสร รา ขนสัตว นั้นมีมลพิษทางอากาศทําใหอาการภูมิแพโดยเฉพาะทางระบบ
ทางเดินหายใจเกิดงายขึ้น เชน ฝุนละออง (particulate matter, PM), ozone, nitrogendioxideเปนตน (Jenerowicz et
al., 2012) ผลงานวิจัยของสุวรรณ บึกนันตา ที่ทําการศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการเปนโรคภูมิแพของผูที่ทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมปโตรเคมี กรณีศึกษาบริษัทไออารพีซี จํากัด ในป 2552 พบผูที่มีอาการโรคภูมิแพทางเดินหายใจ รอยละ 15.1
พบในผูที่ทํ างานฝายผลิต มากที่สุด รองลงมาคือ ผูที่ ทํางานฝายซอมบํารุ ง และฝ ายบริหาร ตามลําดับ (สุวรรณ บึกนันตา,
2552: 45) ผูสูงอายุหมายถึงบุคคลที่มีอายุเกินหกสิบปบริบูรณขึ้นไปและจะตองไดรับบริการทางการแพทย การสาธารณสุขที่
จัดไวโดยใหความสะดวกและรวดเร็วเปนกรณีพิเศษ และยังสมควรมีการรวบรวมขอมูล ศึกษา วิจัย และพัฒนา เกี่ยวกับงาน
คุมครอง สงเสริมสนับสนุนสถานภาพ บทบาทและกิจกรรมของผูสูงอายุ (พระราชบัญญัติผูสูงอายุ 2556, 2558) ผลการศึกษา
เกี่ยวกับอาการขางเคียงเมื่อไดรับสารเคมีจากการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้ง ที่ 6
“กาวสูการวิจัยระดับโลก” พบวา กลุม ตัวอยางเกษตรกรจัง หวัด สมุท รสงครามสวนใหญมีการระคายเคืองตา จํานวน 37
คน คิดเปนรอยละ 14.8 รองลงมาคือมีอาการเวียนศีรษะและออนเพลีย เทากันคือจํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 13.2 ระคาย
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เคืองผิวหนัง จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 10.8 (พิมพร ทองเมือง และ ยุทธนา สุดเจริญ, 2558) และจากการใหบริการ
โครงการบริการวิชาการ โครงการบริการสุขภาพเพื่อทองถิ่น ณ อําเภอสวนหลวง จังหวัดสมุทรสงคราม ประจําปงบประมาณ
2558 ของ ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ ที่ผานมาไดมีการใหบริการจายยารักษาโรคให กับกลุมเกษตรกรจังหวัดสมุท รสงคราม
พบวามีอาการภูมิแพทางเดินหายใจ ผื่นแพผิวหนัง และโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจของเกษตรกรจํานวนหนึ่ง ดังนั้นจาก
ขอมูลที่กลาวมาจะเห็นวาโรคภูมิแพนั้นทําใหเกิดปญหาสุขภาพกับประชาชนทั่วไปและยังมีผลกระทบในระยะยาวและอาจมี
ความสัมพันธกับอีกหลายโรคผูวิจัยเห็นวาจําเปนที่จะตองทําการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการดูแลตนเองในโรคภูมิแพอากาศของ
เกษตรกรสูงอายุในพื้นที่อําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อที่จะทราบถึงพฤติกรรมการดูแลตนเองของเกษตรกรสูงอายุ
อําเภออัมพวาวาถูกตองมากนอยเพียงใดและนําผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใชเปนขอมูลพื้นฐาน หาแนวทางใหความรูเรื่องการ
ลดอุบัติการณในการเกิดโรคภูมิแพอากาศและเสริมสรางพฤติกรรมการดูแลตนเองของประชาชน อําเภออัมพวาใหถูกตอง เพื่อ
ลดภาระดานสาธารณสุขใหกับประเทศตอไป
การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการดูแ ลตนเองในโรคภูมิแพ อากาศของเกษตรกรสู งอายุในพื้นที่อําเภออัม พวาจังหวัด
สมุทรสงคราม ไดสอดคลองกับแนวคิดของ Rosenstock (1974) ที่ไดอธิบ ายเกี่ย วกับ แผนความเชื่อดานสุข ภาพวาการที่
บุคคลจะแสดงพฤติกรรมสุขภาพอยางใดอยางหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงจากการเปนโรคจะตองมีค วามเชื่อวาจะมีโ อกาสเสี่ย งตอ
การเกิดโรค และโรคนั้นจะตองมีความรุนแรงตอชีวิตพอสมควร การปฏิบัติเ พื่อหลีกเลี่ย งจากการเปนโรคจะเกิด ผลดีตอ
ตนเองเพราะตองการใหมีสุขภาพดีขึ้น สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social Learning Theory) ของ Albert
Bandura (1977) ที่ร ะบุวามนุษ ยมักใชเ งื่อนไขของสิ่ง แวดลอมและประสบการณที่เ กิด ขึ้นจากพฤติกรรมสนับ สนุนใน
กระบวนการตัดสินใจของตน เนื่องจาก บุคคลจะมีความเชื่อในความสามารถของตน เชนจะตองการทําอะไร จะทําตามที่
ประสงค และเมื่อทําสําเร็จพรอมกับไดผลลัพธต ามที่ค าดหวัง จะนําความรูที่ไ ดไ ปปฏิบัติตอไป ดวยเชื่อวาเปน “ตนแบบ
หรือรูปแบบที่เหมาะสมแกตน: (Role Model)” ดังจะเห็นไดวา เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองในโรคภูมิแพอากาศของ
เกษตรกรสูงอายุในพื้นที่อําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อปองกันและรักษาโรคภูมิแ พที่เ กิด ขึ้น รวมถึง การพยายาม
ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตนเองเมื่อเกิดโรคภูมิแพขึ้น ดังเชนทฤษฎีที่ไดกลาวมาแลว จากผลการวิจัยเชิงประจักษที่ผานมา
จะคลายกับพฤติกรรมการเลียนแบบตามที่ Bandura (1977) กําหนดไว กลาวคือหากบุคคลเคยพบปะ หรือไดเห็นผูอื่นใช
กอประโยชนต ามที่ต นเองคาดหวัง ก็จ ะทดลองนํามาใชป ฏิบัติต ามจนกลายเปนความเคยชินและถือเปนพฤติกรรมที่
ถูก ตอ งในที ่ส ุด ดว ยเหตุนี้จึง อาจสรุป ไดวา “แนวคิด และทฤษฎีเ กี่ย วกับ แผนความเชื ่อ ดา นสุข ภาพและพฤติก รรม
เลียนแบบ” จะเปนแนวทางที่นําไปสูการสืบ คนพฤติกรรมการดูแลตนเองในโรคภูมิแพอากาศของเกษตรกรสูงอายุในพื้นที่
อําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามไดอยางเหมาะสม
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่ อศึ กษาพฤติ กรรมการดูแ ลตนเองในการป องกันโรคภูมิ แพ อากาศของเกษตรกรสู งอายุ ในพื้นที่ อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการดูแลตนเองในในการปองกันโรคภูมิแพอากาศของเกษตรกรสูงอายุในพื้นที่อําเภออัมพ
วาจังหวัดสมุทรสงคราม”ในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดตางๆที่เกี่ยวกับ
วิธีดําเนินการวิจัยไว ดังนี้
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มุงศึกษาในเกษตรกรสูงอายุในพื้นที่อําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม โดยผูวิจัยไดจัดใหมีการ
ประชุมชี้แจงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของโครงการตลอดจนแนวทางการดําเนินงานในโครงการจากนั้น
รวบรวมขอมูลเบื้องตนทําการศึกษาเอกสาร หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวของและจัดประชุมในพื้นที่เพื่อศึกษาระหวางนักวิจัย
กับชุมชน สํารวจพฤติกรรมการดูแลตนเองในโรคภูมิแพอากาศของเกษตรกรสูงอายุในพื้นที่อําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม
โดยใหเจาหนาที่สัมภาษณเกษตรกรโดยตรงและวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย
และสรุปผลการวิจัย
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ขอบเขตของโครงการวิจัย
ก. ขอบข า ยเชิ ง ประชากร ประชากรเป า หมายที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ทํ า การศึ ก ษาในผู สู ง อายุ ใ นอํ า เภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวนรวม 9,199 คน ในชวงเดือน ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
ข. กลุมตัวอยาง ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางไวคือกลุมของประชากรเปาหมาย ศึกษาในเกษตรกร
สูงอายุในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวนรวม 202 คน ในชวงเดือน ตุลาคม 2559– กันยายน 2560
ค. ขอบขายเชิงเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองในโรคภูมิแพอากาศของเกษตรกรสูงอายุใน
พื้นที่อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชเครื่องมือที่สรางขึ้นจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยมี
โครงสรางของแบบสอบถาม ทั้งหมด 4 สวน สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานทางดานสัง คมและเศรษฐกิจ ขอมูล สุข ภาพ มีลักษณะ
เปนแบบกําหนดคําตอบใหเลือก (close-ended question) สวนที่ 2.ขอมูล เกี่ย วกับ พฤติกรรมการปองกันตนเองจากโรค
ภูมิแพมีลักษณะเปนแบบกําหนดคําตอบใหเลือก (close-ended question) สวนที่ 3ขอมูล ผลกระทบเมื่อเกิด โรคภูมิแ พ
สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองเมื่อเกิดโรคภูมิแพผลการศึกษาแสดงดังขอมูลตอไปนี้
ผลการวิจัย
ขอมูลพื้น ฐานทางดานสังคมและเศรษฐกิจ
ขอมูลพื้นฐานทางดานสังคมและเศรษฐกิจของกลุม ตัวอยางเกษตรกร จํานวน 202 คน ดัง แสดงในตารางที่ 1
พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 69.8 เพศชาย จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 30.2
กลุมตัวอยางระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางสวนใหญคือระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 73.8 รองลงมาคือ
ไมไดศึกษา มัธยมตน มัธยมปลาย อนุปริญญา และปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 9.4, 7.9, 5.4, 2.5 และ 1.0 ตามลําดับ ใน
ดานสถานภาพสมรสพบวาสวนใหญมีส ถานภาพสมรส คิด เปนรอยละ 59.6 รองลงมาคือ สถานภาพโสด หมาย และ
หยา/แยก คิดเปนรอยละ 31.2, 4.8 และ 4.4 ตามลําดับ

ตารางที่ 1 รอยละของกลุมตัวอยางเกษตรกรจําแนกตามขอมูลสวนบุค คล
ขอมูลสวนบุค คล
เพศ
ชาย
หญิง
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
ไมไดศึกษา
มัธยมตน
มัธยมปลาย
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หยา/แยก
หมาย

จํานวน

รอยละ

61
141

30.2
69.8

149
19
16
11
5
2

73.8
9.4
7.9
5.4
2.5
1.0

33
107
19
43

16.3
53.0
9.4
21.3
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รายไดตอเดือน
ต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001- 30,000 บาท

148
43
8
3

73.3
21.3
4.0
1.4

สําหรับประเด็นรายไดตอเดือนของกลุม ตัวอยางสวนใหญพ บวา มีร ายไดต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาทคิด เปน
รอยละ 73.3 รองลงมาคือมีร ายได 5,001-10,000 บาท, 10,001-20,000 บาท และ 20,001- 30,000 บาท ตอเดือน คิด
เปนรอยละ 21.3, 4.0และ 1.4 ตามลําดับ กลุมตัวอยางเกษตรกรมีอายุเ ฉลี่ย 70.0 ป โดยมีอายุต่ําสุด คือ 60 ป และอายุ
สูงสุดคือ 90 ป
ขอมูลสุขภาพ
โรคประจําตัวของกลุมตัวอยางเกษตรกรจํานวน 202 คน ดังแสดงในตารางที่ 2 พบวาสวนใหญมีโ รคประจําตัว
คือโรคภูมิแพ พบจํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 77.7 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด รองลงมาคือ โรคความดันโลหิต สูง พบ
จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 43.1 โรคเบาหวาน พบจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 13.8 ไขมันในเลือดสูง พบจํานวน
24 คน คิดเปนรอยละ 11.8 โรคหัวใจ พบจํานวน 14 คน คิด เปนรอยละ 6.9 และขออักเสบ พบจํานวน 2 คน คิด เปน
รอยละ 0.9 ตามลํา ดับ สว นประสบการณใ นการประกอบอาชี พเกษตรกร พบวา สวนใหญมีร ะยะเวลานาน 21-30 ป
จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 40.6 รองลงมาคือ 1-10 ป และ 11-20 ป จํานวน 68 คน และ 52 คน คิด เปนรอยละ
33.7 และ 25.7 ตามลําดับ พบการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอลในปจจุบัน พบวากลุม ตัวอยางเกษตรกรสวนใหญไ มสูบ
บุหรี่ พบจํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 77.7 รองลงมาคือเคยสูบบุหรี่ในอดีต แตปจจุบันไดเ ลิกแลว พบจํานวน 23 คน
คิดเปนรอยละ 11.4 และมีพฤติกรรมที่ปจจุบันยังคงสูบบุหรี่ พบจํานวน 22 คน คิด เปนรอยละ 10.9 ตามลําดับ ในดาน
การดื่มแอลกอฮอล พบวาสวนใหญไมดื่มแอลกอฮอล พบ 155 คน รอยละ 76.7 รองลงมาคือเคยดื่ม ในอดีต แตปจจุบันได
เลิกแลว พบ 29 คน คิดเปนรอยละ 14.4 และมีพฤติกรรมที่ปจจุบันยังคงดื่มแอลกอฮอล พบจํานวน 18 คน รอยละ 8.9
ตามลําดับ ดานอาการภูมิแพที่เกิดขึ้นที่สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ พบวาสวนใหญที่มีอาการตางๆเมื่อเกิด โรคภูมิแ พ คือ
มีอาการคัดจมูกน้ํามูกไหลพบจํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 60.9 รองลงมาคือ มีอาการคันตา พบจํานวน 66 คน คิด
เปนรอยละ 32.7 และมีอาการตาบวมแดง พบจํานวน 55 คน คิด เปนรอยละ 27.2 ตามลําดับ สวนนอย จํานวน 84 คน
คิดเปนรอยละ 41.6 ที่มีการรักษาพยาบาลเกี่ยวกับโรคภูมิแพในรอบ 1 ป ที่ผานมา สวนดานประวัติคนในครอบครัวเปนโรค
ภูมิแพ พบจํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 28.7 สวนใหญมีระยะเวลาที่ปวยเปนภูมิแพจนถึงปจจุบัน 1-5 ป พบจํานวน 132
คน คิดเปนรอยละ 84.1 รองลงมาคือ มากกวา 5 ป พบจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 5.9 ตามลําดับ
ตารางที่ 2 โรคประจําตัวของกลุมตัวอยางเกษตรกร
โรคประจําตัว
เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
ไขมันในเลือดสูง
หัวใจ
ขออักเสบ
ภูมิแพ
ประสบการณในการประกอบอาชีพเกษตรกร
1-10 ป
11-20 ป
21-30 ป
การสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอลในปจจุบนั

จํานวน
28
87
24
14
2
157

รอยละ
13.8
43.1
11.8
6.9
0.9
77.7

68
52
82

33.7
25.7
40.6
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ไมสูบบุหรี่
สูบบุหรี่
เคยสูบบุหรี่ในอดีตแตปจจุบันไดเลิกแลว
รวม
ไมดื่มแอลกอฮอล
ดื่มแอลกอฮอล
เคยดื่มในอดีตแตปจจุบันไดเลิกแลว
รวม
อาการภูมิแพที่เกิดขึ้น
มีอาการคันตา
มีอาการตาบวมแดง
มีอาการคัดจมูกน้ํามู กไหล

157
22
23
202
155
18
29
202

77.7
10.9
11.4
100.0
76.7
8.9
14.4
100.0

66
55
123

32.7
27.2
60.9

ประวัติเกี่ยวกับโรคภูมิแพ
การรักษาพยาบาลเกี่ยวกับโรคภูมิแพ 1 ป ที่ผานมา
ประวัติคนในครอบครัวเปนโรคภูมิแพ
ระยะเวลาที่ปวยเปนภูมิแพจนถึงปจจุบนั
1-5 ป
มากกวา 5 ป
สารกอภูมิแพอาการเมื่อแพ ยาแกแพที่รับประทานเปน
ประจํา และการมีบุคคลใกลชิดที่สูบบุหรี่
สารกอภูมิแพ
ไรฝุน
เกสรดอกไม
หญา
อากาศ
ไมทราบชนิดของสารกอภูมิแพ
อาการเมื่อแพ
ไมรูสึกกระทบหรือกอใหเกิดความรําคาญ มีอาการเพียงนอย
มีอาการ 1-2 วัน ตอสัปดาห
รูสึกกระทบหรือกอใหเกิดความรําคาญ มีอาการพอสมควร
แตไมรบกวนกิจวัตรประจําวันมีอาการมากกวา 3 วัน/
สัปดาห
มีอาการทุกวัน รบกวนกิจวัตรประจําวัน กอใหเกิดความ
รําคาญ
มียาแกแพที่รับประทานเปนประจํา
มีบุคคลใกลชิดที่สูบบุหรี่

จํานวน
84
58

รอยละ
41.6
28.7

132
25

84.1
5.9

70
8
13
88
35

34.7
4.0
6.4
43.6
17.3

129

63.9

59

29.2

14

6.9

61
68

30.2
33.7

กลุมตัวอยางสวนใหญแพอากาศ พบจํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 43.6 รองลงมาคือ แพไรฝุน พบจํานวน 70 คน
แพหญา พบจํานวน 13 คน แพเกสรดอกไม พบจํานวน 8 คน และไมทราบชนิดของสารกอภูมิแพ พบจํานวน 35 คน คิดเปน
รอยละ 34.7, 6.4, 4.0 และ 17.3 ตามลําดับ สวนประเด็นของการมียาแกแพที่รับประทานเปนประจํา พบวา กลุมตัวอยาง
จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 30.2 มียาแกแพที่รับประทานเปนประจํา และในประเด็นการมีบุคคลใกลชิดที่สูบบุหรี่ พบวา
กลุมตัวอยางจํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 33.7 มีบุคคลใกลชิดที่สูบบุหรี่ ที่นาสนใจคืออาการเมื่อแพของกลุมตัวอยางสวน
ใหญพบวาอาการที่เกิดขึ้นไมรูสึกกระทบหรือกอใหเกิดความรําคาญ มีอาการเพียงนอยมีอาการ 1-2 วัน ตอสัปดาห พบจํานวน
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129 คน คิดเปนรอยละ 63.9 รองลงมาคือ รูสึกกระทบหรือกอใหเกิดความรําคาญ มีอาการพอสมควร แตไมรบกวนกิจวัตร
ประจําวันมี อาการมากกวา 3 วัน/สั ป ดาห พบจํานวน 59 คน คิ ด เป นร อยละ 29.9 และ มี อาการทุกวัน รบกวนกิจวัต ร
ประจําวัน กอใหเกิดความรําคาญ พบจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 6.9 ตามลําดับ

พฤติกรรมการปองกันตนเองจากโรคภูมแิ พ
ขอมูลพฤติกรรมการปองกันตนเองจากโรคภูมิแพของกลุมตัวอยางเกษตรกร จํานวน 202 คน ดัง แสดงในตารางที่
3 พบวาสวนใหญมีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากโรคภูมิแพคือการรักษาสุขภาพรางกายใหมีความสมบูรณและแข็งแรงอยู
เสมอๆ พบจํานวน 183 คน คิดเปนรอยละ 90.6 รองลงมาคือ การทําจิตใจใหสดชื่นแจมใสไดเสมอพบจํานวน 180 คน คิด
เปน รอ ยละ 89.1การหลี กเลี่ ย งการสั ม ผั ส กับ สารที่ กอให เ กิด ภู มิ แ พ พ บจํา นวน 176 คน คิด เปน รอ ยละ 87.1การจั ด
สภาพแวดล อมรอบกายใหมีสารกอภูมิแพนอยที่สุดพบจํา นวน 164 คน คิด เปนรอยละ 81.2 ประเด็นการออกกําลังกาย
สัปดาหละ 2-3 ครั้งพบจํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 79.7การอาบน้ํา ฟอกสบู เปลี่ยนเสื้อผาทันที หลังการใชสารเคมีพ บ
จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 74.3การชําระลางผิวหนังดวยน้ําสะอาดอยางนอย 15 นาที เมื่อสัมผัสสารเคมี พบจํานวน
150 คน คิดเปนรอยละ 74.3 การนอนหลับเพียงพออยางนอยวันละ 6-8 ชั่วโมงพบจํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 68.8
ตารางที่ 3 พฤติกรรมการปองกันตนเองจากโรคภูมแิ พ
พฤติกรรมการปองกันตนเองจากโรคภูมแิ พ
1. การใชผาปดจมูกเมื่อตองทําความสะอาดบาน
2. เมื่อกวาดบานเสร็จจะออกจากบริเวณนั้นทันที
3. การออกกําลังกายสัปดาหละ 2-3 ครั้ง
4. การทําความสะอาดปลอกหมอนและผาปูที่นอนสัปดาหละ 1-2 ครั้ง
5. การทําจิตใจใหสดชื่นแจมใสไดเสมอ
6. การนอนหลับเพียงพออยางนอยวันละ 6-8 ชั่วโมง
7. การจัดสภาพแวดลอมรอบกายใหมีสารกอภูมิแพนอยที่สุด
8. การรักษาสุขภาพรางกายใหมีความสมบูรณและแข็งแรงอยูเสมอๆ
9. การมีเครื่องปรับอากาศในหองนอน
10. การสวมอุปกรณปองกันครบทุกอยาง ทุกครั้งที่ผสมสารเคมี
11. การอาบน้ํา ฟอกสบู เปลี่ยนเสื้อผาทันที หลังการใชสารเคมี
12. การชําระลางผิวหนังดวยน้ําสะอาดอยางนอย 15 นาที เมื่อสัมผัสสารเคมี
13. การหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารที่กอใหเกิดภูมิแพ

จํานวน
45
138
161
134
180
139
164
183
28
113
150
150
176

รอยละ
22.3
68.3
79.7
66.3
89.1
68.8
81.2
90.6
13.9
55.9
74.3
74.3
87.1

เมื่อกวาดบานเสร็จจะออกจากบริเวณนั้นทันทีพบจํานวน 138 คน คิด เปนรอยละ 68.3การทําความสะอาดปลอก
หมอนและผาปูที่นอนสัปดาหละ 1-2 ครั้งพบจํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 66.3การสวมอุปกรณปองกันครบทุกอยาง ทุก
ครั้งที่ผสมสารเคมีพบจํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 55.9การใชผาปดจมูกเมื่อตองทําความสะอาดบานพบจํานวน 45 คน
คิดเปนรอยละ 22.3และการมีเครื่องปรับอากาศในหองนอน พบจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 13.9 ตามลําดับ
ผลกระทบเมื่อเกิดโรคภูมิแ พ
ขอมูลผลกระทบเมื่อเกิดโรคภูมิแพ ของกลุม ตัวอยางเกษตรกร จํานวน 202 คน ดัง แสดงในตารางที่ 4 พบวา
สวนใหญมีผลกระทบเมื่อเกิดโรคภูมิแพคือการนอนหลับ ไมส นิท พบจํานวน 107 คน คิด เปนรอยละ 53.0 รองลงมาคือ
กอใหเกิดรําคาญ พบจํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 51.0 ไมมีผลกระทบพบจํานวน 102 คน คิด เปนรอยละ 50.5 การ
เจ็บปวย พบจํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 32.2 และการขาดงานพบจํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 21.8
ตารางที่ 4 ผลกระทบเมื่อเกิดโรคภูมิแ พ
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ผลกระทบเมื่อเกิดโรคภูมิแ พ
1. การนอนหลับไมสนิท
2. การเจ็บปวย
3. การขาดงาน
4. กอใหเกิดรําคาญ
5. ไมมีผลกระทบ

จํานวน
107
65
44
103
102

รอยละ
53.0
32.2
21.8
51.0
50.5

พฤติกรรมการดูแลตนเองเมื่อเกิดโรคภูมิแพ
ขอคนพบเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองเมื่อเกิดโรคภูมิแพของกลุมตัวอยางจํานวนรวมทั้งสิ้น 202 คน ดังแสดง
ในตารางที่ 5 แสดงใหเห็นวากลมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการดูแลตนเองเมื่อเกิดโรคภูมิแพคือ การออกกําลัง กายอยาง
สม่ําเสมออยางต่ําสัปดาหละ 3 ครั้งพบจํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 85.1 รองลงมามีวิธีการควบคุมอาการเบื้องตนเมื่อปวย
เปนโรคภูมิแพคือหลีกเลี่ยงสารกอภูมิแพ พบจํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 77.2
ตารางที่ 5 พฤติกรรมการดูแลตนเองเมื่อเกิดโรคภูมแิ พ
พฤติกรรมการดูแลตนเองเมื่อเกิดโรคภูมิแพ
1. การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมออยางต่ําสัปดาหละ 3 ครั้ง
2. การพักผ อนใหเพียงพออยางนอยคืนละ 8 ชั่วโมง
3. เมื่อเกิดการเจ็บปวยเปนโรคภูมิแพจะไปพบแพทย
4. เมื่อเกิดการเจ็บปวยเปนโรคภูมิแพจะปลอยใหหายเอง
5. เมื่อเกิดการเจ็บปวยเปนโรคภูมิแพจะรับประทานยาแกแพที่มีอยู
6. เมื่อเกิดการเจ็บปวยเปนโรคภูมิแพจึงไปหาซื้อยามารับประทาน
7. วิธีการควบคุมอาการเบื้องตนเมื่อปวยเปนโรคภูมิแพคือหลีกเลี่ยงสารกอภูมิแพ
8. วิธีการควบคุมอาการเบื้องตนเมื่อปวยเปนโรคภูมิแพคือจะพนยาทางจมูก
9. วิธีการควบคุมอาการเบื้องตนเมื่อปวยเปนโรคภูมิแพคือการรับประทานยาแกแพ

จํานวน
172
138
128
89
104
98
156
47
155

รอยละ
85.1
68.3
63.4
44.1
51.5
48.5
77.2
23.3
76.7

กลุมตัวอยางมีวิธีการควบคุมอาการเบื้องตนเมื่อปวยเปนโรคภูมิแพคือการรับประทานยาแกแพ พบจํานวน 155 คน
คิดเปนรอยละ 76.7 มีการพักผอนใหเพียงพออยางนอยคืนละ 8 ชั่วโมง พบจํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 68.3 เมื่อเกิดการ
เจ็บป วยเปนโรคภูมิ แพ จะไปพบแพทย พบจํานวน 128 คน คิด เป นร อยละ 63.4 เมื่อเกิด การเจ็บป วยเปนโรคภูมิ แพ จะ
รับประทานยาแกแพที่มีอยู พบจํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 51.5 เมื่อเกิดการเจ็บปวยเปนโรคภูมิแพจึงไปหาซื้อยามา
รับประทาน พบจํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 48.5 เมื่อเกิดการเจ็บปวยเปนโรคภูมิแพจะปลอยใหหายเอง พบจํานวน 89
คน คิดเปนรอยละ 44.1 และมีวิธีการควบคุมอาการเบื้องตนเมื่อปวยเปนโรคภูมิแพคือจะพนยาทางจมูก พบจํานวน 47 คน
คิดเปนรอยละ 23.3 ตามลําดับ
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึ ก ษาวิจั ย ในครั้ ง นี้ แ สดงให เ ห็ นว าเกษตรกรสู ง อายุ ใ นพื้ น ที่ อํ าเภออัม พวาจัง หวั ด สมุ ท รสงคราม ให
ความสําคัญกับการปองกันการเกิดโรคภูมิแพ และการดูแลตนเองเมื่อเกิดโรคภูมิแพดวยการปองกันและสงเสริมสุขภาพกอน
การเจ็บปวยเพื่อลดการเกิดโรคภูมิแพและคาใชจายในการดูแลรักษาเมื่อปวยเปนโรคภูมิแพ โดยรวมมีขอคนพบวาเกษตรกร
สูงอายุใ นอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามเปนกลุม บุคคลที่ มีอายุเฉลี่ยสู งถึง 70 ป จากกลุม ตัวอยางทั้งหมด 202 คน
พบวาเปนโรคภูมิแพสูงถึงรอยละ 77.7 และมีการแพอากาศมากที่สุด พบรอยละ 43.6 อาการที่พบมากที่สุดคืออาการทาง
ระบบทางเดินหายใจคือมีอาการคัดจมูกน้ํามูกไหล รอยละ 60.9 แตมีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวันเพียงเล็กนอย
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กลาวคือไมไดเกิดความรูสึกวาอาการของโรคที่เกิดขึ้นมีผลกระทบ หรือกอใหเกิดความรําคาญ มีอาการเล็กนอยเพียง 1-2 วัน
ตอสัปดาห ซึ่งไมไดรบกวนตอกิจวัตรประจําวันหรือกอใหเกิดความรําคาญมากมายนัก สอดคลองกับงานวิจัยของลักษมี สาร
บรรณ วันดี ชุณหวิกสิต และ จันทิรา ชีวะอิสระกุลที่คนพบวากลุมตัวอยางผูปวยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพโรงพยาบาลสงขลา
นครินทรสวนใหญมีอาการทางจมูกที่ทําใหตองมารับการรักษา ถึงรอยละ 93.0 สวนอาการอาการเมื่อแพของกลุมตัวอยางสวน
ใหญพบวาอาการที่เกิดขึ้นไมรูสึกกระทบหรือกอใหเกิดความรําคาญ มีอาการเพียงนอยมีอาการ 1-2 วัน ตอสัปดาห พบจํานวน
129 คน คิดเปนรอยละ 63.9 รองลงมาคือ รูสึกกระทบหรือกอใหเกิดความรําคาญ มีอาการพอสมควร แตไมรบกวนกิจวัตร
ประจําวันมี อาการมากกวา 3 วัน/สั ป ดาห พบจํานวน 59 คน คิ ด เป นร อยละ 29.9 และ มี อาการทุกวัน รบกวนกิจวัต ร
ประจําวัน กอใหเกิดความรําคาญ พบจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 6.9 ไมสอดคลองกับงานวิจัยของลักษมี สารบรรณ วันดี
ชุณหวิกสิต และ จันทิรา ชีวะอิสระกุลที่คนพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ มีอาการเพียงนอยมีอาการ 1-2 วัน ตอสัปดาห พบ
จํานวน 227 คน คิดเปนรอยละ 61.0 รองลงมาคือมีอาการทุกวัน รบกวนกิจวัตรประจําวัน กอใหเกิดความรําคาญ พบจํานวน
99 คน คิดเปนรอยละ 26.6 และ ไมรูสึกกระทบหรือกอใหเกิดความรําคาญ มีอาการเพียงนอยมีอาการ 1-2 วัน ตอสัปดาห
พบจํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 11.3 ตามลําดับ (ลักษมี สารบรรณ วันดี ชุณหวิกสิต และ จันทิรา ชีวะอิสระกุล, 2546: 41)
ทั้งนี้อาจเพราะสถานที่ในการเก็บรวบรวมขอมูลของผูวิจัย ไมใชที่โรงพยาบาล จึงไมมีผูปวยที่มีอาการมากมาใหขอมูล หรืออาจ
เปนเพราะกลุมตัวอยางที่อําเภออัม พวา อยูในสภาวะอากาศที่เ ปนสวนเกษตร และมีวิถีชีวิต ริมน้ํา ทําใหมีสุข ภาพที่ ดี ไม มี
อาการภูมิแพที่หนักมาก
ดานประวัติคนในครอบครัวเปนโรคภูมิแพ พบเพียงจํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 28.7 สอดคลองกับงานวิจัยของ
สุวรรณ บึกนันตา ที่คนพบวากลุมตัวอยางที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมปโตรเคมี กรณีศึกษาบริษัทไออารพีซี จํากัด ที่ไมมี
ประวัติคนในครอบครัวเปนโรคภูมิแพอยูในสัดสวนที่มากกวา คือ รอยละ80.9 (สุวรรณ บึกนันตา, 2552: 43) การเพิ่มความรู
เรื่องการดูแลสุขภาพและปองกันสาเหตุของโรคภูมิแพอากาศ จึงมีความจําเปนและมีความสําคัญที่จะชวยใหกลุมเกษตรกร
สูงอายุไดใชเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อลดการเกิดและปองกันตนเองจากโรคภูมิแพอากาศ
ขอเสนอแนะ
ควรมีการจัดประชุมสัมมนากึ่งกิจกรรม เพื่อใหผูสูงอายุเกิดความรูสึกไมเบื่อหนายเมื่อใหความรูและการแนะนําให
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองใหเกิดความตระหนักและใสใจในการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น การทํากิจกรรมนั้นควรจัด
โดยหนวยงานที่เกี่ยวของเชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม และ
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดควรจัดอบรมใหความรูแกเกษตรกรสูงอายุในจังหวัดสมุทรสงคราม เกี่ยวกับการ
เสริ ม สร างพฤติ กรรมการดู แ ลตนเองในโรคภู มิ แ พ อากาศ เพื่ อมุ ง หมายให บุ ค คลกลุ ม นี้มี ค วามรู เ พื่ อ ให ส ามารถนําไปใช
ปรับเปลี่ยนและเสริมสรางพฤติกรรมในการดูแลตนเองในโรคภูมิแพอากาศ
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บทคัดยอ
การวิจัย ครั้ ง นี้มี วัตถุ ป ระสงค 1) เพื่อเปรี ย บเที ย บผลการพั ฒ นาทั กษะการคิ ด วิเ คราะห โ ดยใช กระบวนการคิ ด
วิเคราะห 5W 1H ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุ ศาสตร มหาวิท ยาลัยราชภัฏร อยเอ็ด กอนและหลังการจัด
การเรี ย นรู 2) เพื่ อ ศึ กษาความคิ ด เห็ นของนั กศึ ก ษาที่ มี ต อการจั ด การเรี ย นรู การพั ฒ นาทั กษะการคิ ด วิเ คราะห โ ดยใช
กระบวนการคิดวิเคราะห 5W 1H กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
จํานวน 13 คน ซึ่งได มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่ องมือที่ ใชไดแก แบบทดสอบ แผนการ
จัดการเรียนรู และแบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใชในการวิจัยไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา t – test
ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการเปรียบเที ยบความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห 5W 1H ของ
นักศึกษาสาขาวิชาศิล ปศึกษา สูงกวากอนการจัด การเรียนรู 2) นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษามี ความคิดเห็นตอการจัดการ
เรียนรูความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห 5W 1H โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ : การคิดวิเคราะห, การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห
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Abstract
This research aimed 1) To compare the results of the development of analytical thinking using
the 5W1H Analytical Thinking Process of Art Education Students, Faculty of Education, Roi Et Rajabhat
University. Before and after learning management 2) To study students' opinions on the management of
cognitive, analytical thinking using 5W 1H. The sample was The 13 poeples 1 year students in the 2 year
academic year of the academic year 2559 were selected by the purposive sampling. Tools used include
test plans, learning management plans. And questionnaire reviews. The statistics used in the research
were mean, standard deviation and t-test. The results of the research were as follows: 1) The results of
the comparison of the analytical abilities using the 5W 1H analysis process of art education students
higher than before learning management. 2) The students in arts education had the opinion on the ability
to manage the analytical thinking using the 5W1H analysis process.
Keywords : Analytical thinking, Developing the ability to skills analytical thinking
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บทนํา
การศึกษาเปนปจจัยในการดํารงชีวิตที่ทุกคนตองแสวงหาและเพิ่มพูนอยูตลอดเวลาเพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครั ว
หนาที่การงาน ตลอดจนความกาวหนาและความมั่นคงของประเทศ แตในสองทศวรรษที่ผานมา วงการศึกษาทั้งในและตาง
ประเทศ พบวา การพัฒนาสติปญญายังทําไดในขอบเขตที่จํากัดและยังไปไมถึงเปาหมายสูงสุดที่ตองการ สําหรับประเทศไทย
นั้นพบวา คุณภาพการศึกษายังไมปรากฏผลเปนที่นาพึงพอใจ ผูเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรต่ําใน
มาตรฐานดานผูเรียนเกี่ยวกับการมีความรูความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ (คิดวิเคราะห สังเคราะห คิดสรางสรรค มี
วิจารณญาณ) มีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตรเพียงประมาณรอยละ 12 และมีทักษะในการแสวงหาความรูดวย
ตนเองรักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพียงรอยละ 24 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552)
การจัดการศึกษาเพื่อใหไดคุณภาพสูงจึงตองพัฒนากระบวนการคิด นักการศึกษาจํานวนมากเชื่อวา ถานักเรียนมี
ความสามารถ ในการคิดก็จะทําใหนักเรียนสามารถเอาใจใสตอเนื้อหาสาระในหลักสูตร มีความตั้งใจจริง ตองการทํางานให
ประสบความ สําเร็จและมีความสามารถดําเนินชีวิตที่ดี (Morrison, 2003) การจัดการเรียนการสอนใหเกิดกระบวนการคิด
กําลังไดรับความ สนใจเปนอยางมาก เพราะการคิดเปนเครื่องมือสําคัญในการยกระดับมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ การ
สอนคิดในชั้นเรียน มีความสําคัญอยางยิ่งเพราะเปนการสนับสนุนกระบวนการคิด ซึ่งทําใหเกิดการเรียนรูที่ดีที่สุด ทําอยางไร
ผูเรียนจะไดเรียนรู การคิด โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห ซึ่งเปนรากฐานสําคัญของการเรียนรูและการดําเนินชีวิต บุคคลที่มี
ความสามารถในการคิด วิเคราะหจะมีความสามารถเหนือกวาบุคคลอื่น ในดานสติปญญาและการดําเนินชีวิต เนื่องจากการคิด
วิเคราะหเปนพื้นฐานของการคิดทั้งมวล เปนทักษะที่ทุกคนสามารถพัฒนาได ซึ่งประกอบดวยทักษะที่สําคัญ คือ การสังเกต
การเปรียบเทียบ การคาด คะเนและการประยุ กตใช การประเมิน การจําแนกแยกแยะประเภท การจัดหมวดหมู การ
สันนิษฐาน การสรุปผลเชิงเหตุผล การศึกษาหลักการ การเชื่อมโยงความสัมพันธของสิ่งตางๆ การตั้งสมมติฐานที่มีผลมาจาก
การศึกษาคนควา และการตัดสินใจในสิ่งตางๆ โดยใชเกณฑในการตัดสินใจดวยเหตุผล ทักษะการคิดวิเคราะหจึงเปนทักษะการ
คิดระดับสูง ที่เปนองคประกอบสําคัญของกระบวนการคิดทั้งมวล (ประพันธศิริ สุเสารัจ, 2551)
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนที่มิไดเอื้อใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน การเรียนการสอนมุงเนนการฟง
บรรยายภายในหองเรียน และการทองจํามากกวาการใหผูเรียนไดคิด ซึ่งทักษะการคิดวิเคราะหนั้นเปนพื้นฐานที่สําคัญของการ
คิดในดานอื่นๆ เชน การคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดเชิงสรางสรรค การคิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน เปนตน การ
พัฒนาทักษะดานการคิดวิเคราะหจึงเปนสิ่งสําคัญในการเรียนรูของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง ปที่ 1 สาขาวิชา
การตลาด ดวยเหตุ นี้ผู วิจัย จึง มีค วามสนใจที่จะนําเทคนิคหมวกความคิด หกใบ ซึ่งเปนแนวคิ ด ของเอ็ด เวิรด เดอโบโน
(De Bono, 1976) มาพัฒนาดานการคิดวิเคราะห
จากขอมู ลข างตน ผูวิจัย จึง มี ความต องการพัฒ นาทักษะการคิ ด วิเคราะห สําหรับ นักศึ กษาสาขาวิช าศิ ล ปศึ กษา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ซึ่งถือสเปนประชากรโลกใหมีความพรอมตอยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งการคิดวิเคราะห
มีบทบาทอยางสูงตอการสรางสรรคนวัตกรรมหรือแนวทางการแกปญหาที่มีประสิทธิภาพ ของประชากรโลกความพรอมของครู
ที่จะตองวิจัยพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอตอเนื่อง เปนทักษะที่มีความจําเปน และตองปรับเปลี่ยนใหทันกับยุคสมัย นอกจากนี้
การวิจัยและการคิดวิเคราะหเปนทักษะที่สําคัญของนักวิจัยและประชากรโลกในยุคปจจุบัน ใหมีความพรอมตอการกาวเขาสู
ศตวรรษที่ 21 และใชในการจัดการเรียนการสอนตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหโดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห 5W 1H ของนักศึกษา
สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด กอนและหลังการจัดการเรียนรู
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนรูการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหโดยใชกระบวนการ
คิดวิเคราะห 5W 1H
ระเบียบวิธีการวิจัย
1. กลุมเปาหมาย ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2559 รวม 13 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ที่ผูวิจัยทําการสอน
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2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
1. แผนการจัดการเรียนรูความสามารถคิดวิเคราะหโดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห 5W 1H จํานวน 5
แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 10 ชั่วโมง ประกอบดวย
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 ความสามารถในการคิดวิเคราะหจากเรื่องขาว
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 ความสามารถในการคิดวิเคราะหจากเรื่องขาว
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 ความสามารถในการคิดวิเคราะหจากเรื่องเหตุการณสําคัญ
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 ความสามารถในการคิดวิเคราะหจากเรื่องเหตุการณสําคัญ
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 ความสามารถในการคิดวิเคราะหจากเรื่องบทความ พบวา แผนการจัดการ
เรียนรูทุกแผนมีคา IOC เทากับ 1.00
2. แบบทดสอบความสามารถคิดวิเคราะหโดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห 5W 1H พบวา มีคา IOC อยู
ระหวาง 0.67 – 1.00 มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.40 – 0.80 มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.33 - 0.73 มีคาความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.90
3. แบบสอบถามความคิ ดเห็นของนักเรี ยนที่ มีต อการจัดการเรี ยนรู ความสามารถคิ ดวิเคราะหโ ดยใช
กระบวนการคิดวิเคราะห 5W 1H พบวา มีคา IOC เทากับ 1.00
3. ขั้นตอนการสราง ดังนี้ 1) ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห และสรางเครื่องมือเพื่อใชใน
การประเมินกระบวนการเรียนการสอน ไดแก คูมือในการจัดการเรียนรูทักษะการคิดวิเคราะหโดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห
5W 1H แบบทดสอบ และแบบสอบถาม โดยการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 2) นําเครื่องมือที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ทาน สําหรับการตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาที่ใชและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) แลว
นํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item–Objective Congruence หรือ IOC) ไดคา IOC ระหวาง 0.67-1.00 ซึ่งถือ
อยูในเกณฑที่สามารถนําเครื่องมือวิจัยไปใชกับกลุมตัวอยางได 4) นําเครื่องมือมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
แลวนําไปทดลองกับนักศึกษาที่มีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยางคือ นักศึกษาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปที่ 3 จํานวน 20 คน และ 5)
นําผลที่ไดจากการทดลองมาวิเคราะหและปรับปรุงแกไข แลวนําเครื่องมือที่สรางขึ้นไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลระหวาง
การจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปที่ 1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด รายวิชา
การศึกษาและความเปนครูที่ผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 13 คน
4. การเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 1) ดําเนินการทดสอบกอนเรี ยน (Pre-test) 2) จัดการเรียนการสอนในรายวิช า
การศึกษาและความเปนครู ที่เนนการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหโดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห 5W 1H สําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปที่ 1 โดยใชระยะเวลาในการพัฒนาความสามารถดานการคิดวิเคราะหโดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห
5W 1H ระหวางวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2559 ใชเวลาในการจัดกิจกรรม 10 ครั้ง 10 ชั่วโมง โดย
ไมรวมเวลาทดสอบกอนและหลังการจัดการเรียนการสอน 3) ทําการทดสอบหลังเรียน (Post – test) ภายหลังจากการจัดการ
เรียนการสอนเสร็จสิ้นแลวทั้ง 10 กิจกรรม และตรวจใหคะแนนเพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป
5. การวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t - test ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ผลการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเที ยบผลการพัฒนาทั กษะการคิดวิเคราะหโดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห 5W 1H ของนักศึกษา
สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด กอนและหลังการจัดการเรียนรู ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบกอนและหลังการจัดการเรียนรูการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักศึกษาสาขาวิชา
ศิลปศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
S.D
t
Sig.
การจัดกิจกรรม
N
X
กอนจัดการเรียนรู
13
หลังจัดการเรียนรู
13
** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

14.68
35.42

3.67
6.28

18.431

0.00**
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จากตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหโดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห 5W 1H
ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จะเห็นไดวา ภายหลังการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับ
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหโดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห 5W 1H ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มีความแตกต างกันอย างมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ยภายหลังการจัดการ
เรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู
2. การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนรูการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหโดยใชกระบวนการ
คิดวิเคราะห 5W 1H ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนรูการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหโดยใชกระบวนการ
คิดวิเคราะห 5W 1H ของนักศึกษาโดยภาพรวม
ดานกิจกรรมการจัดการเรียนรู
1. การแบงเวลามีความเหมาะสมกับเนื้อหา
2. ใชสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นาสนใจ
4. เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น
5. มีการกระตุนใหเกิดความสนใจในการเรียน
รวม

4.68
4.75
4.54
4.46
4.82
4.65

S.D
0.47
0.43
0.49
0.49
0.38
0.45

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบวา ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนรูการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหโดยใช
กระบวนการคิดวิเคราะห 5W 1H ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศ าสตร มหาวิทยาลั ยราชภัฏร อยเอ็ด โดย
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.65 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.45 เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย พบวา มีการกระตุนใหเกิดความสนใจในการเรียนมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.38
รองลงมาคือ ใชสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.75 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.43 และ
การแบงเวลามีความเหมาะสมกับเนื้อหา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.68 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.47 ตามลําดับ
สรุปและอภิปรายผล
1. ผลการเปรียบเทียบการพัฒ นาทักษะการคิดวิเคราะหโดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห 5W 1H ของนักศึกษา
สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จะเห็นไดวา ภายหลังการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนา
ทั กษะการคิ ด วิ เ คราะห โ ดยใช ก ระบวนการคิ ด วิเ คราะห 5W 1H ของนั กศึ ก ษาสาขาวิ ช าศิ ล ปศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยคะแนนเฉลี่ยภายหลังการจัดการ
เรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู สอดคลองกับงานวิจัยของจุฑารัตน พันธุ (2556) พบวา การวิเคราะหแบบประเมินผลงาน
การคิดวิเคราะห 5W 1H พบวา ผูเรียนสวนใหญมีการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะหที่ดีขึ้น รูหลักการคิดวิเคราะหและ
สามารถปฏิบัติงานและความถูกตองของงานอยูในระดับดี และกลาที่จะคิดอยางเต็มที่ ซึ่งผูเรียนไดใหเหตุผลประกอบในทุก
หัวขอไดอยางชัดเจนอยูในระดับที่ดี หัวขอการประเมินกลุมเปาหมาย (Who) พบวา ผูเรียนไมมีปญหาในการเลือกกลุมเปา
สามารถให เหตุผลประกอบไดอย างชัดเจนหัวข อการประเมินประเภทสิ นคา (What) ผูเ รียนมีการเลือกประเภทสิ นค าได
เหมาะสมกับกลุมเปาหมายและมีความคิดเชิงสรางสรรคในการเลือกสินคา หัวขอการประเมินเวลา (When) ผูเรียนมีการเลือก
ชวยเวลาในการจัด หนวยได อย างเหมาะสม และมี ความตรงตอยุค สมั ย หัวขอการประเมิ นสถานที่ (Where) ผู เรี ยนเลื อก
สถานที่ในการจัดหนวยไดเหมาะสม และตรงกับกลุมเปาหมาย หัวขอการประเมินเพราะเหตุใด (Why) ผูเรียนบอกเหตุผล
ประกอบการเลือกและออกแบบไดอยางครบถวน ชัดเจน หัวขอประเมินอยางไร (How) ผูเรียนมีความคิดสรางสรรคในการ
ออกแบบสามารถบอกเหตุผลการออกแบบไดชัดเจน และสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง จึงสรุปไดวาวิธีการพัฒนาการคิด
วิเคราะหโดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห 5W 1H เปนทักษะที่ใชไดผลดีในระดับที่นาพอใจ สอดคลองกับงานวิจัยของศักดิ์ศรี
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สืบสิง ห กชพร นํานาผล และคณะ (2558) พบวา ผลการเปรียบเทีย บการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเ คราะหโ ดยใช
กระบวนการวิจัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จะเห็นไดวา นักศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชา ประกอบดวย สาขาวิชา
สั ง คมศึ กษา สาขาวิ ช าการศึ กษาปฐมวั ย และสาขาวิช าวิ ท ยาศาสตร ทั่ วไป ภายหลั ง การจั ด อบรมเกี่ย วกับ การพั ฒ นา
ความสามารถการคิดวิเคราะหโดยใชกระบวนการวิจัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังฝกอบรมของนักศึกษาแตละสาขาวิชาเกี่ยวกับการคิดวิเคราะหโดยใช
กระบวนการวิจัย สูงกวากอนฝกอบรม สอดคล องกับงานวิจัยของวนิด า สาระติ (2558) พบวา ความสามารถในการคิ ด
วิเคราะหของนักศึกษาคณะครุศาสตร สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง หลังเรียนโดยใชรูปแบบ
การสอนแบบ 5W1H สูงกวากอนเรียนโดยใชรูปแบบการสอนแบบ 5W1H อยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลอง
กับวรรณวีร บุญคุม (2555) พบวา ความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสรางสรรคของนักศึกษาโดยใชแบบฝกทักษะการคิด
และเขี ย นเชิ งสร างสรรค ในรายวิช าการวิจัยในชั้นเรีย นหลั ง เรี ย นสูง กวากอนเรีย นอย างมี นัยสํ าคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดั บ .05
สอดคล องกับ อรวรรณ พลทัส สะ (2556) พบวา นักเรีย นชั้ นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ เรี ยน วิชาชี ววิทยา เรื่ อง ถายทอดทาง
พันธุกรรมที่ เรี ยนโดยใช รูป แบบการสอนโดยใชป ญหาเป นฐาน ร วมกับหนัง สืออิเ ล็กทรอนิกส มี ความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 และมีคะแนนเฉลี่ย 29.43 คิดเปนรอยละ 73.58 สอดคลอง
กับสุจิตรา วภักดิ์เพชร อัมรา เขียวรักษา และมารศรี กลางประพันธ (2556) พบวา ความสามารถในการคิดวิเคราะห ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนแบบ 4 MAT รวมกับการคิดแบบอริยสัจ 4 หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับธิติยา พงศศิริไพศาล ชัยวัฒน วารี. (2557) ผลการ
เปรียบเทียบดานการคิดวิเคราะหในวิชาภาษาไทยระหวางนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบโดยใช
แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถดานการคิดวิเคราะห
กลุม สาระการเรียนรูภาษาไทยของนักเรีย น พบวา นักเรี ยนกลุม ที่ได รับ การสอนเทคนิค การคิด แบบหมวกหกใบมีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากลุมที่สอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้จุฑารัตน พันธุ
(2556) พบวา วิธีการพัฒนาการคิดวิเคราะหโดยกระบวนการคิดวิเคราะห 5W 1H เปนทักษะที่ใชไดผลดีในระดับที่นาพอใจ
สามารถชวยพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะหของผูเรียนไดดีขึ้นตามจุดประสงคที่กําหนดไว และผลแบบสะทอนการเรียนรู
พบวา ผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการออกแบบ ที่ใ ชกระบวนการคิดวิเคราะห 5W 1H นั้น ทําใหผูเรียนเกิดการคิดที่เป น
กระบวนการ มีขั้นตอนในการคิดที่เปนระบบ มีกระบวนการเรียนรูที่เปนขั้นตอน มีแนวทางดานความคิดที่เปนระบบ มีเหตุผล
ในการตัดสินใจ ออกแบบผลงานไดถูกตองตรงตามจุดประสงคที่ไดตั้ งไว ผูเรียนมีความสนุกสนานที่ได ทากิจกรรมรวมกับ
เพื่อนๆ
2. นักศึ กษาสาขาวิช าศิ ล ปศึ กษามี ค วามคิ ด เห็ นต อการจัด การเรี ย นรู การพั ฒ นาทั กษะการคิ ด วิเ คราะห โ ดยใช
กระบวนการคิดวิเคราะห 5W 1H โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับศักดิ์ศรี สืบสิงห กชพร นํานาผล และคณะ
(2558) พบวา การพัฒนานักศึกษาครุศาสตรตางสาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ดานการคิดวิเคราะหและทักษะการวิจัย
พบวา นักศึกษามีความสามารถดานการคิด วิเคราะห โดยภาพรวมอยู ในระดั บมาก มี คาเฉลี่ ยเท ากับ 3.96 ส วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.64 และทักษะดานการวิจัย โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.05 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.82 สอดคลองกับงานวิจัยของวรรณวีร บุญคุม (2555) พบวา ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอแบบฝกทักษะการคิด
และเขียนเชิงสรางสรรคในรายวิชาการวิจัยในชั้นเรียน ในภาพรวมนักศึกษาเห็นดวยกับการใชแบบฝกทักษะในระดับมากที่สุด
สอดคลองกับสุมิตตา พูลสุขเสริม (2558) พบวา ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ปที่ 1 สาขาวิชาการตลาดที่มีตอการเรียนที่ใชวิธีสอนดวยเทคนิคหมวกความคิดหกใบ โดยภาพรวมของทุกๆ ดานอยูใน
ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.64 เมื่อพิจารณาเปนรายขอในดานกิจกรรมการเรียนการสอน พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมากที่สุด อันดับที่ 1 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82 คือ ผูสอนมีการกระตุนใหเกิดความสนใจในการเรียน และในดาน
ผูเรียน พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด อันดับที่ 1 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.79 คือ ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ดวยตนเอง และจุฑารัตน พันธุ (2556) พบวา ผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการออกแบบ ที่ใชกระบวนการคิดวิเคราะห 5W 1H
นั้น ทําใหผูเรียนเกิดการคิดที่เปนกระบวนการ มีขั้นตอนในการคิดที่เปนระบบ มีกระบวนการเรียนรูที่เปนขั้นตอน มีแนว
ทางดานความคิดที่เปนระบบ มีเหตุผลในการตัดสินใจ ออกแบบผลงานไดถูกตองตรงตามจุดประสงคที่ไดตั้งไว ผูเรียนมีความ
สนุกสนานที่ไดทากิจกรรมรวมกับเพื่อนๆ ดังนั้นสรุปไดวาวิธีการพัฒนาการคิดวิเคราะหโดยกระบวนการคิดวิเคราะห 5W 1H
เปนทักษะที่ใชไดผลดีในระดับที่นาพอใจ สามารถชวยพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะหของผูเรียนไดดีขึ้นตามจุดประสงคที่
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กําหนดไว สอดคลองกับสุพรรณี อาวรณ และแกวเวียง นํานาผล (2557) พบวา การจัดการเรียนรูดานการคิดวิเคราะห ของครู
แตละคนยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร เนื่องจากครูมีความรูความเขาใจในเรื่องการจัดการเรียนรูดานการคิดวิเคราะห และ
ทักษะในการจัดการเรียนรูดานการคิดวิเคราะหไมมากนัก เคยเขารับการอบรมการจัดการเรียนรูดานการคิดวิเคราะหแตไมเคย
ลงมือเขียนแผนการจัดการเรียนรู และจัดการเรียนรูดานการคิดวิเคราะหอยางจริงจัง ขาดงบประมาณในการสนับสนุน ขาด
เอกสาร และบุคลากรที่จะชวยแนะนําในการจัดการเรียนรูดานการคิด ครูทุกคนมีความตองการที่จะจัดการเรียนรูดานการคิด
วิเคราะห โดยตองการใหมีจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ และจัดการเรียนรูดานการคิดวิเคราะหได มีการ
สนับสนุนดานเอกสาร บุคลากร มีการนิเทศติดตาม ใหความชวยเหลือและฝกปฏิบัติจนสามารถจัดการเรียนรูดานการคิด
วิเคราะห ได และครูทุ กคนมี ความตองการที่จะจัด การเรีย นรู ดานการคิด วิเ คราะห จากการฝ กปฏิบั ติจริง โดยมี วิท ยากรที่
เชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนรูดานการคิดวิเคราะห มาใหความรูและมีการนิเทศติดตามอยางตอเนื่องจนครูทุกคนสามารถ
จัดการเรียนรูดานการคิดวิเคราะห ได นอกจากนี้จิระพล ภาวงคกลาง (2551) ไดกลาวถึงการพัฒนาเพื่อการจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ พบวา ครูผูสอนที่เขารับการพั ฒนาตนเองไดรับความรูความเขาใจและเกิด ทักษะเพิ่มมากขึ้นในดาน
เนื้อหาสาระของการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เกิดทักษะในหลายเรื่อง เชน การวางแผนการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ การผลิตสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา และการทําวิจัยในชั้นเรียน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทั่วไป
1) ควรเนนทักษะการคิดวิเคราะหสําหรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นในดานการชางสังเกต สงสัย ชางถาม และในดานอื่นๆ
เพิ่มขึ้น
2) ผูสอนควรเนนการสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหสําหรับนักศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมหรือการปฏิบัติเพิ่มมาก
ขึ้น หรือควรจะมีสื่อประกอบใหมากขึ้น
3) ควรมีการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหใหกับนักศึกษาของ
คณะ เนื่องจากเปนคุณลักษณะสําคัญที่ควรมุงเนนใหกับผูเรียน
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1) ควรมีการศึกษาวิจัย ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความสามารถดานการคิดของนักศึกษาในรูปแบบอื่นๆ
2) ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักศึกษาหรือผูเรียนกลุมอื่นๆ ผาน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนการฝกคิดวิเคราะห หรือการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
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บทคัดยอ
งานวิจัยการทองเที่ยวอยางยั่งยืนตลาดน้ําและเสนทางทองเที่ย วทางน้ํา ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงค
หลัก 2 ประการ คือเพื่อศึกษาจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค และความเปน ไปไดท างดานการจัดการการทองเที่ยว ธุรกิจที่พัก
โฮมสเตย เครือขายภาคีตางๆ บนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ และเพื่อศึก ษาความสัมพันธระหวางปจจัย
สวนบุคคลกับโอกาสการมาเที่ยวซ้ําของนักทองเที่ยว ดาน การมีไกดบุกแนะนําสถานที่ทองเที่ย วตางๆ โดยเปนการวิจัยแบบผสม
ระหวางการวิ จัย เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ในส ว นของการวิ จัย เชิงคุณภาพจะทําการสัมภาษณเจาะลึ กผูที่ เกี่ ยวขอ งกับ การ
ทองเที่ยวของตลาดน้ําตลิ่งชัน อันไดแก ผูนําตลาดน้ําผูนําชุมชนในเขตตลิ่งชัน และเจาอาวาสวัดในเขตตลิ่งชัน ในสว นของการวิจัย
เชิงปริมาณใชแบบสอบถาม โดยมีกลุมตัวอยางเปนนักทองเที่ยวที่พบที่ตลาดน้ําในเขตตลิ่งชันจํานวน 400 คน และสุมตัวอยางแบบ
สะดวก สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ ความถี่ คารอยละ และการถดถอยโลจิสติก
ผลการวิจัยพบวาจากกลุมตัวอยาง 400 คน คิดเปนเพศชาย230คน(57.5%) เพศหญิง170 คน ( 42.5%) สวนใหญเปน ผู
ที่มีอ ายุ ระหวาง 20-30 ป 130คน(32.5%) ส วนใหญ มีก ารศึ กษาอยูในระดับ ปริญ ญาตรี 195 คน( 48.7%) ประกอบอาชี พ
นักศึกษามากที่สุด121คน(30.3%) สวนใหญมาเยี่ย มชมตลาดน้ําเปน ครั้งแรก145คน( 36.3%) สว นใหญพัก อาศัยบานของตัวเอง
หรือบานญาติในกรุงเทพฯ คิดเปนรอยละ349(87.3%) และนักทองเที่ยว356คน(89%) บอกวาจะกลับมาเที่ยวซ้ํา ดวยเหตุผลที่วา
การมีตํารับอาหารจากวัตถุดิบในพื้นที่ 350 คน( 87.4%) การมีที่พักแบบโฮมสเตยที่สอดคลอ งกับวิถีทองถิ่น ตลิ่งชัน 281(70.2%)
ความสนใจเสนทางน้ําไหวพระ 9 วัดในเขตตลิ่งชัน324(81%)จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวานัก ทองเที่ยวอายุระหวาง31-40 ปและ
41-50 ป นัก ทอ งเที่ ยวที่ จบอนุ ปริญ ญาหรื อเที ยบเทา นั กทอ งเที่ย วที่เปน ขาราชการ ลู กจาง ทําธุรกิจ สว นตัว นัก ท องเที่ยวที่
เดินทางมาการทองเที่ยวแลว 4-5 ครั้ง และ 6 ขึ้นไป นัก ทองเที่ยวที่พัก ที่บานหรือบานญาติในจังหวัดอื่นๆมีความสัมพัน ธกับ การ
มาทองเที่ยวซ้ําที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
คําสําคัญ: การทองเที่ยวอยางยั่งยืน, ตลาดน้ํา, ตลิ่งชัน
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Abstract
There are two main objectives which are to analyze SWOT strategy in term of tourism management,
homestay business, associated network, local recipes and tourism public relations of this district and to create
creative tourism strategy for floating market and tourism routes based on local wisdom in various aspects
such as settlement, and local recipe. This creative strategy was focusing on associated network and modern
public relations media to fulfill the objectives.
Mixed method (qualitative and quantitative research) was used in this study. All stakeholders as
floating market leaders, local merchants and abbots were interviewed by using structured interview form.
Moreover, 400 tourists who visited the floating market were asked to fill out questionnaire by accidental
sampling.
The data were analyzed by using percentage, mean and Logistic Regression to show that there were
male 230 (57.5%) and female 170 (42.5%); most of them were in between 20 and 30 years old 130 (30.3%),
graduated bachelor’s degree 195 (48.7%), the first time to visit this floating market145 (36.3%), 356 ( 89%)
visitors will revisit this floating market. The top first 3 reasons of revisit were having local recipe 350 (87.4%),
having homestay which go along with Taling-Chan local way 281 (70.2%) and having 9 temples water-route for
visiting 324(81%).
The finding indicated that the tourists’ age in between 31-40 and 41-50 years old, diploma in
education, government staffs, employees, private business owners, the number of visiting 4-5 times and over
6 times and the tourists stay in the exterior area of Bangkok related to revisiting statistically significant at the
0.05 level.
Keywords: Sustainable Tourism, Floating market, Taling-Chan
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บทนํา
การทองเที่ยวทั่วโลกมีจํานวนนักทองเที่ยวระหวางประเทศปรับเพิ่มขึ้นมาก สถานการณก ารทองเที่ยวกลับคอ ยฟน ตัวขึ้น
ทําใหบรรยากาศการทองเที่ยวดีขึ้นกวาจากเดิมจํานวนนักทอ งเที่ย วทั้งชาวไทยและชาวตางชาติเพิ่มมากขึ้น (จุฑามาส รักษาพัน ธุ
สํานักขาวแหงชาติกรมประชาสัมพันธ)เมื่อสถานการณการทองเที่ยวเริ่มดีขึ้น มีนัก ทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้นจึงเปนโอกาสที่ดีสําหรับ
ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย โดยในขณะนี้นักทอ งเที่ย วชาวไทยจึงเปนที่นาจับ ตามองและ
ในอนาคตยังมีโอกาสจากการที่นักทองเที่ยวชาวตางชาตินาจะขยายตัวเพิ่มขึ้น สําหรับตลาดนักทองเที่ยวชาวไทย มีกลุมตลาดใหมที่
ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวควรขยายฐานลูกคามากขึ้นคือกลุมผูสูงอายุแ ละกลุมเยาวชนเนื่องจากทั้งสองกลุมตลาดนี้จ ะผลักดัน
ใหเกิดการทองเที่ยวแบบครอบครัวหรือเปนหมูคณะขึ้นภูมิภาคที่คาดวานาจะมีศักยภาพสําหรับตลาดทอ งเที่ย วชาวไทยไดแกห ลาย
จังหวัดในภาคกลางนั้นมีจุดเดนเรื่องวิถีการดําเนินชีวิตและวัฒนธรรมแบบไทยๆที่พรอ มนําคนไทยไปยอ นระลึกและเรียนรูวิถีชีวิต
ของคนไทยในอดีตไมวาจะเปนเมืองโบราณตลาดน้ําและตลาดเกาของแตละจังหวัดที่ชุมชนในทองถิ่นไดอ นุรัก ษไวจากแนวโนมการ
เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศและศักยภาพของจังหวัดในภาคกลางที่มีความเดน ในเรื่องของการอนุรัก ษ
และสืบทอดวิถีชีวิตของคนที่มีถิ่นอาศัยอยูในลุมแมน้ําภาคกลางทําใหต ลาดน้ําเปนแหลงทองเที่ยวที่กําลังไดรับ ความนิยมอยางสูง
จากนักทองเที่ยว
แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําถือเปนองคประกอบที่สําคัญของอุตสาหกรรมทอ งเที่ยวของไทยและถือเปน สินคาหลักทางการ
ทองเที่ยวที่จะขายใหแกนักทองเที่ยวเนื่องจากสามารถจูงใจหรือกระตุนใหนักทองเที่ยวอยากเดินทางเขามาทองเที่ยวอยูเสมอ และ
ตลาดน้ําถือเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของคนในชุมชนที่เขมแข็งที่ตองการอนุรักษสภาพบานเรือนและวิถีชีวิตแบบชาวสวนหรือวิถีชีวิต
ที่ผูกพันกับสายน้ําไวไมใหสูญหาย ดังนั้นการพัฒนาแหลงทอ งเที่ยวตลาดน้ําจึงควรมีการวางแผนกําหนดทิศทางหรือ กลยุทธเพื่อ
สงเสริมใหการทองเที่ยวตลาดน้ําพัฒนาในทิศทางที่สอดคลองกับอัตลักษณและวัฒนธรรม
เขตตลิ่งชันเปนอีกพื้นที่หนึ่งในจังหวัด ทางภาคกลางซึ่งเปนเมือ งหลวงของประเทศไทยที่มีตลาดน้ําถึง 4 ตลาดน้ําโดยมี
พื้นที่สวนใหญเปนที่ดินอนุรักษ ชนบทและเกษตรกรรม สภาพแวดลอมคงความเปนธรรมชาติ
เขตตลิ่งชันถือเปนสถานที่ที่มีความสําคัญ ทางดานประวัติศาสตรเปน ที่สั่งสมภูมิปญ ญาของคนไทยดานตางๆ ประกอบกับอดีตใน
สมัยพระเจาอูทองสภาพพื้นที่ของตลิ่งชันเปนที่ราบลุม มีคลองหลายสายไหลผานตามแนวตะวันออก-ตะวัน ตก นับ ตั้งแตค ลองมหา
สวัสดิ์ คลองวั ด ไกเตี้ ย คลองบางระมาด คลองบางพรม คลองบางนอ ย และคลองบางเชื อกหนั ง คลองเหลานี้รับ น้ํ าจากแมน้ํ า
เจาพระยาผานทางคลองชัก พระอีก ทอดหนึ่งนอกจากนี้ยังมีคลองขวางที่ขุดตัดขวางระหวางคลองสายหลัก เชน คลองลัด มะยม
คลองลัด ตานิน ฯลฯ จนทําใหพื้นที่เปนตารางทั่วไป ตลิ่งชัน มีความเปนวิถีชีวิตของชุมชนชาวสวน ดังที่กลาวไวในวรรณคดีเรื่อง
กําสรวลสมุทร เลาถึงกลว ย ออ ย และมะพราวในแถบบางระมาดและบรรยากาศจอแจของตลาดซื้อขายหมากและมะพราวยาน
บางฉนังซึ่งคือบางเชือกหนังในปจจุบัน (ศรั ณย ทองปานและวิชญดา ทองแดง, 2549:44) ในอดี ต ชุมชนชาวสวนตั้งถิ่นฐานกั น
หนาแนนอยูตามปากคลองสายหลัก ตางๆ ประกอบกับโบราณวัตถุ โบราณสถานตามวัด ตางๆ เชน วัดแกว วัด สะพาน วัดเงิน วัด
ทอง มีอายุตั้งแตสมัยอยุธยาตอนตนจนถึงตอนปลาย นอกจากนี้ที่นี้ยังเปนแหลงภูมิปญ ญาของการทําสวนยกรองแหงหนึ่งดวย จะ
เห็นวา เขตตลิ่งชันเปนแหลงที่อุดมไปดวยประวัติศาสตร ภูมิปญญา วิถีชีวิต วัฒ นธรรมตั้งสมัย อยุธ ยาตอนตนจนถึงปจ จุบัน จากที่
กลาวมาจะเห็นไดวาเขตตลิ่งชันมีทรัพยากรการทองเที่ยวอยูมากมาย
ผลจากการสัมภาษณชาวบานและผูอํานวยการเขต พบวา การจัดการตลาดน้ําและเสนทางทองเที่ยวในเขตตลิ่งชันยัง
ไมไ ดมีก ารรวมกลุ มกั น ชัดเจน ต างคนตางทํ า ปญ หาที่พ บก็ แ ตกตางไปตามการจั ดการของแตล ะกลุมตลาดน้ํา บางตลาดน้ํา มี
นักทองเที่ยวมากจนที่จอดรถไมเพีย งพอ แตบ างตลาดน้ํายังไมเปนที่รูจักของนักทอ งเที่ยวมากนัก ขาดการประชาสัมพันธและสิ่ง
ดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งๆที่มีทรัพยากรการทองเที่ยว ที่มีคุณคาอยูมาก จะเห็นไดวาในเขตตลิ่งชันยังไมมีการบูรณาการในการจัด การ
การทองเที่ยวอยางเปนระบบและยังไมมีกลยุทธในการจัดการการทองเที่ยวที่ชัดเจน ตามรายละเอียดคําสัมภาษณที่กลาวมาแลว
งานวิจัยนี้จึงเลือกพื้นที่เขตตลิ่งชันในการทําการวิจัย การทองเที่ยวอยางยั่งยืนตลาดน้ําและเสน ทางทอ งเที่ย วโดยเปน การ
วิเคราะหSWOT เพื่อหาจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรคเพื่อการทองเที่ย วอยางยั่งยืน โดยเนนการคนหาคุณคาของทรัพยากรการ
ทองเที่ยวทั้งภูมิปญญาและวัฒนธรรมในเขตตลิ่งชันเพื่อการอนุรักษ รวมทั้งการใชภูมิปญญาดานอาหารทองถิ่น และการตั้งถิ่น ฐาน
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บานเรือนของชาวบานเขตตลิ่งชันใหเกิดประโยชนทางดานการทองเที่ยว เพื่อสงเสริมการตลาดใหเปนที่รูจัก ของนัก ทองเที่ยวและ
การจัดการการทองเที่ยวที่เปนระบบสอดคลองภูมิปญญาทองถิ่น วิถีชีวิตทองถิ่นที่กําลังจะเลือนหายไปโดยสังคมเมือง
ทบทวนวรรณกรรม
สันติชัย เอื้อจงประสิทธิ์ (สันติชัย เอื้อจงประสิท ธิ์,2549) กลาววาการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน คือ การรักษา
และเสริมสรางใหทรัพยากรทองเที่ย วทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอยูในสภาพที่ดี คงความสวยงาม คงคุณคาแกทองถิ่น ตลอดไป
อันจะกอใหเกิดประโยชนแกคนหมูมากในระยะยาว นโยบายที่ตองนําไปสูการปฏิบัติจ ริงคือ รัก ษาสภาพแวดลอมแหลงทอ งเที่ย ว
รัก ษาความสะอาดในแหลงท อ งเที่ ย ว ส งเสริ ม รั ก ษาและฟ น ฟูศิ ลปวัฒ นธรรม ไมทํ าลายรื้ อ ถอนขีด เขี ย นอาคารโบราณสถาน
ปรับปรุงสาธารณูปโภคในบริเวณแหลงทองเที่ยวใหเหมาะสม
เทิดชาย ชวยบํารุง (เทิดชาย ชว ยบํารุง,2552)กลาวถึงหลักการการพัฒนาการทองเที่ย วอยางยั่งยืน วา การจัดการการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืนประกอบดวย การมีสวนรวมของชุมชน ความรวมมือของกลุมตางๆที่เกี่ยวของ การสรางโอกาสการจางงานที่มี
คุณภาพ การกระจายผลประโยชนจ ากการทองเที่ยว การใชทรัพยากรอยางมีคุณคา เกิดประโยชนสูงสุด การวางแผนระยะยาว
ความสมดุลระหวางวัตถุป ระสงคดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒ นธรรมและสิ่งแวดลอ ม ความสอดคลอ งกันระหวางแผนการทอ งเที่ย ว
และแผนพัฒนาดานตางๆ ความรวมมือระหวางผูกําหนดนโยบายกับผูปฏิบัติ การประสานความรว มมือระหวางแหลงทองเที่ยวกับ
ผูประกอบการ การประเมินผลกระทบจากการทองเที่ยว การสรางหลักเกณฑก ารประเมินผลกระทบ การเนนผลประโยชนชุมชน
คุณคาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและวัฒนธรรม การพัฒนาคนการศึก ษาและหลัก สูตรตางๆ การเสริมสรางลักษณะเดน อัต ลัก ษณ
ของชุ มชนและพื้น ที่ การคํ านึงถึงขีด ความสามารถในการรองรั บทรัพ ยากร การดํ ารงรั ก ษาทรัพ ยากรมรดกทางธรรมชาติแ ละ
วัฒนธรรม การทําการตลาดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
Sara Dolnicar(Dolnicar S.,2015)ไดทําการวิจัย หัวขอ Insights into sustainable tourists in Austria: a databased a priori segmentation approach พบวา การตลาดที่ดีและประสบผลสําเร็จสําหรับการทองเที่ย วอยางยั่งยืน นั้นคือ
พยายามเจาะกลุมนั กทอ งเที่ย วที่มีค วามสนใจเกี่ย วกับ แหล งธรรมชาติ ที่สวยงามเปนเอกลักษณ ชอบหรือ เต็ม ใจรัก ษาอนุ รัก ษ
ธรรมชาติ มี อั ต ราการใช จ า ยสู ง พั ก นาน ให ผ ลตอบแทนที่ ดี โดยตั ว แปรที่ ศึ ก ษาคื อ ตั ว แปรตามคื อ Socio-demographic
Characteristics , Occupational category, travel behavior, Regional distribution, Guest satisfactionตัวแปรตนคือ
sustainable และnon- sustainable โดยใช Chi-square และ ANOVA testและวิภาพรรณ ดาราฉาย(วิภาพรรณ ดาราฉาย
,2556) ไดทําการวิจัยหัวขอ เปรีย บเที ยบปจจัยที่มี อิทธิพลตอพฤติกรรมการทอ งเที่ย วในอําเภอเมือ งพระนครศรีอ ยุธ ยา จังหวั ด
พระนครศรีอยุธยาของนักทองเที่ยวชาวไทยกับนักทอ งเที่ย วชาวตางชาติโดยการวิจัยมีจุดมุงหมายเพื่อศึก ษาปจจัย ที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการทองเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักทอ งเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติโดย
ใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณเก็บแบบสอบถามจากนักทองเที่ยวชาวไทย 100 คนและชาวตางชาติ 100 คน ทดสอบสมมติฐานดว ยสถิติเชิง
อนุมาน โดยการทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดีย ว การหาคาสัมประสิท ธิ์สหสัมพันธแ บบงายของเพียรสัน การ
ทดสอบสมมติฐานพบวา นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีลักษณะสวนบุคคลทางดานอายุ ระดับ การศึก ษา รายไดเฉลี่ยตอเดือ นและ
ประสบการณ ก ารเดินทางมาจั งหวัด พระนครศรี อ ยุธ ยาแตกตางกัน มีพฤติกรรมดานลักษณะการเดิน ทางมาทองเที่ยวและดา น
ประสบการณในการเดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกตางกัน ในขณะที่ ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรงและคณะ
ได ทํา การวิ จั ย หั ว ข อ ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ ความตั้ งใจในการมาท อ งเที่ ย วซ้ํ า ของนั ก ท อ งเที่ ย วในอํ า เภอวังน้ํ า เขี ย ว จังหวั ด
นครราชสีมามีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่มีอิทธิพลการมาทองเที่ยวและเปรีย บเทียบปจจัยที่มีอิท ธิพลตอความ
ตั้งใจในการมาทองเที่ยวซ้ําของนักทองเที่ยวในอําเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมากลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือนักทอ งเที่ย ว
ที่มาทอ งเที่ ย วในอํา เภอวังน้ํา เขีย วจํา นวน 400 คนเครื่องมือ ที่ใชในการเก็บ รวบรวมขอ มูลคือ แบบสอบถามแบบมาตราสว น
ประมาณคาการวิเคราะหขอมูลกลุมดวยสถิติทดสอบ F-test หรือการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดีย วการทดสอบสมมติฐาน
พบวาปจจัยสวนบุคคลดานอายุรายไดสถานภาพจํานวนบุตรและภูมิลําเนาที่แ ตกตางกัน มีผลตอความตั้งใจในการมาทอ งเที่ย วซ้ํา
ของนักทองเที่ยวในอําเภอวังน้ําเขียวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05(ดุษฎี เทียมเทศและคณะ, 2557 : บทคัดยอ )นอกจากนี้
ศิริวรรณ จันทวงศ(ศิริวรรณ จันทวงศ,2557)ไดทําการวิจัยหัวขอ ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยตอปจจัยในการตัดสินใจ
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เดินทางมาทองเที่ยวเกาะชางจังหวัดตราดมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยตอปจจัยในการตัดสินใจ
เดินทางมาทองเที่ยวเกาะชางจังหวัดตราดและเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยตอปจจัยในการตัดสินใจ
เดินทางมาทองเที่ยวเกาะชางจังหวัดตราดจําแนกตามเพศอายุระดับการศึกษาอาชีพรายไดและภูมิลําเนาประชากรที่ใชในการวิจัย
คือนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางทองเที่ยวเกาะชางจังหวัดตราดจานวน 342 คนระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อน
5% ทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ t-test เปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระที่มี 2 กลุมและใชสถิติ One-way
ANOVA เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระที่มี 3 กลุมขึ้นไปผลการทดสอบสมมติฐานพบวานักทองเที่ยวชาวไทย
ที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นไมแตกตางกันสวนนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาอาชีพรายไดและภูมิลําเนาตางกันมีความ
คิดเห็นตอปจจัยในการตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยวเกาะชางจังหวัดตราดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะ
ที่รัมภาภัค ฤกษวีระวัฒนา(รัมภาภัค ฤกษวีระวัฒนา,2016) ทําการวิจัยหัวขอ การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับ
สวนประสมทางการตลาด ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักทองเที่ยว400คนและใชสถิติไคสแควร
พบวาอายุมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในสวนประสมทางการตลาดของนักทองเที่ยว ดาน ราคา ผลิตภัณฑและสถานที่
วัตถุประสงค
1 เพื่ อ ศึ ก ษาจุด อ อ น จุ ด แข็ง โอกาส อุ ป สรรค ความเปน ไปได ทางด านการจั ดการการท อ งเที่ ย ว ธุ รกิ จที่ พั ก โฮมสเตย
เครือขายภาคีตางๆ ตํารับอาหารทองถิ่น การประชาสัมพันธ ฐานขอมูลทางการทองเที่ยว ในปจจุบัน
2 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับโอกาสการมาเที่ยวซ้ําของนักทองเที่ยว
ขอบเขตดานเนื้อหา
ตัวแปรตน: ผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาตัวแปรเพศ การศึก ษาและจํานวนครั้ง สถานที่พัก
อาศัย ในการเดินทางมาเยี่ยมชม มีอิทธิพลตอความตั้งใจในการมาทองเที่ยวซ้ํา
ตัวแปรตาม : โอกาสการมาเที่ยวซ้ําของนักทองเที่ยว นํามาจากแนวคิดของการพัฒนาการทอ งเที่ย วอยางยั่งยืน ผูวิจัยจึงไดตัว แปร
ในดานการมี ไกดบุกแนะนําสถานที่ทองเที่ย วตางๆ เปนการศึ กษาความสัมพัน ธของตัวแปรตนและตัวแปรตามโดยใชสถิติ การ
ถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression)
ขอบเขตดานสถานที่
ตลาดน้ําในเขตตลิ่งชัน คือ ตลาดน้ําคลองลัดมะยม ตลาดน้ําวัดสะพาน ตลาดน้ําวัดตลิ่งชัน ตลาดน้ําเขตตลิ่งชัน
ขอบเขตดานเวลา ตุลาคม 2558-กันยายน 2559
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล
เพศ
อายุ
การศึกษา
อาชีพ
จํานวนครั้งในการเดินทางมา
เยี่ยม
 สถานที่พักอาศัย






ความสัมพันธ

โอกาสการมาเที่ยวซ้ําเนื่องจากการมี
ไกดบุก แนะนําสถานที่ทองเที่ยว
ตางๆ
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สมมติฐานการวิจัย :
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลมีค วามสัมพันธกับโอกาสการมาเที่ยวซ้ําเนื่อ งจากการมี ไกดบุก แนะนําสถานที่ทองเที่ย วตางๆ
โดยเฉพาะเสนทางทองเที่ยวทางน้ํา 9 วัดในเขตตลิ่งชัน
ระเบียบวิธีวิจัย
เปนการวิจัยแบบผสม(Mixed Method)โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการเก็บ ขอมูลแบบสัมภาษณไปเรื่อยๆจนกระทั่ง
คําตอบที่ไดเริ่มซ้ํา (situated) หรือที่เรียกกันวาเริ่มมองเห็น pattern ของปรากฏการณนั้นๆ โดยผูใหขอ มูลสําคัญ ประกอบไปดว ย
ผูที่มีสวนไดสวนเสียในการจัดการการทองเที่ยวตลาดน้ําในเขตตลิ่งชัน ปราชญชาวบานและผูอาวุโสในชุมชน
การวิจัยเชิงปริมาณใชการวิจัยเชิงสํารวจจากแบบสอบถามความคิดเห็นนักทองเที่ยวที่เขามาเที่ย วชมตลาดน้ําในเขตตลิ่ง
ชันโดยใชกลุมตัวอยาง จํานวน400 คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบสะดวก เพื่อใหทราบถึงขอมูลของนักทองเที่ยวดานประชากรและ
สังคม และโอกาสการมาเที่ย วตลาดน้ํา ซ้ํ า เพื่ อวิ เคราะห ค วามสั มพั น ธ ขอ มูลด า นประชากรและสั งคมกั บโอกาสการเที่ ย วซ้ํ า
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ นักทองเที่ยวตลาดน้ําในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครโดยนายชวน ชูจันทรผูนําตลาดน้ํา
กลาววาโดยเฉลี่ยมีนักทองเที่ยวจํานวน 2,000 คนตอวัน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถาม แบบสอบถามแบงเปน 3 ตอนประกอบไปดวยคําถามปลายปด
และปลายเปด ไดแก ตอนที่ 1ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2สํารวจโอกาสการมาเที่ยวซ้ําที่ตลาดน้ําในเขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ ตอนที่ 3ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม และหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค IOC โดย
ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน
ผลการวิจัย
จากการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพจึงนํามาวิเคราะหเชิงเนื้อหาและไดการวิเคราะห ดังนี้
วิเคราะห SWOT
โอกาส
 มีวัดโบราณในคลองบางระมาดที่พบรองรอยหลักฐานของสมัยอยุธยาตอนปลาย เชน วัดจําปา วัดกระจัง วัดทอง วัด สมร
โกฏิ วัดมณฑป วัดชางเหล็ก วัดเรไร วัด เชิงเลน ที่สามารถสรางเปน เสนทางทองเที่ย วทางน้ําได ถือ วาเปนแหลงเรียนรู
วัฒนธรรมใหกับชนรุนหลังได
 มีวัฒนธรรมงานประเพณีที่สะทอนถึงชุมชนชาวสวนในอดีต เชนการทําสวนยกรอง ศาลแมโพสพ งานชัก พระ สลากภัต ต
ทุเรียน
 มีลําคลองมากซึ่งถือวาเปนสายใยชีวิตของชาวตลิ่งชันที่ใชเปนเสนทางสัญจร และทํามาหาเลี้ย งชีพ เปนภาพที่สะทอ นให
เห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชนชาวนา ชุมชนชาวสวนในอดีตนับตั้งแตสมัยอยุธยา พื้น ที่นี้สามารถพัฒนาเปนเสน ทางทอ งเที่ย ว
ทางน้ําเพื่อใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูและซึมซับวิถีชีวิตชาวสวนชาวนาในอดีตที่สงบรมรื่น อีกทั้งยังสามารถกระตุน ใหค นใน
พื้นที่เกิดจิตสํานึกรักษาแมน้ํา ลําคลอง เพื่อเปนความภูมิใจของพื้นที่ดวย
 เขตตลิ่งชันตั้งอยูในกรุงเทพ ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถเดินทางมาไดสะดวกทั้งทางน้ําและทางบก
 เศรษฐกิจเริ่มฟนตัวบางแมจะไมมากแตสงผลใหผูคนจับจายใชสอย
อุปสรรค
 วัดโบราณในคลองบางระมาดยังขาดสิ่งอํานวยความสะดวกที่สามารถรองรับนัก ทองเที่ยวเชน สถานที่ขึ้นลงเรือ ที่สะดวก
บางวัดไมไดเปดใหเขาชมไดตลอดเวลาตองมีการติดตอลวงหนา และบางวัดยังตองการการปรับปรุงภูมิทัศน
 เสนทางน้ําที่เชื่อมระหวางตลาดน้ําแตละแหงยังพบวาขนาดของลําคลอง ตื้นเขินและพบผักตบชวาอยูมาก มีตนไมลมมี
หญาขึ้นปกคลุมเขามาในลําคลอง ตองการการปรับภูมิทัศนในลําคลอง
 ตลาดน้ําในเขตตลิ่งชันสวนใหญแลว จะพบวาประเภทสินคาที่นํามาขายจะมีค วามคลายกันมากและเวลาและวัน ในการ
เปดตลาดเปนชวงเดียวกันทําใหขาดเอกลักษณของแตละแหง
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ปญหาเรื่องคุณภาพของน้ําในลําคลอง

จุดแข็ง
 มีการสงตอนักทองเที่ยวไปยังผูประกอบอื่นๆ เชน นักทองเที่ยวทางเรือที่สนใจไปตลาดน้ําที่อื่นก็จ ะมีโปรแกรมทัวรรองรับ
และมีการสงใหผูประกอบการโฮมสเตย“บานสวางจันทร” ถานักทองเที่ยวตองการพัก
 บรรยากาศที่แนบชิดติดกับริมน้ําความเปนธรรมชาติของสวนผลไมแ ละพืชตางๆ การคาขายสินคาจากสวนตางๆที่เปน
ภูมิปญญาของชาวตลิ่งชันซึ่งเปนเอกลักษณของแหลงทองเที่ยว
 มีความเขมแข็งของชุมชนรวมถึงผูนําชุมชน วัด และสํานัก งานเขต ในการรวมมือกันเพื่อจัดการตลาดน้ํา สวนใหญแลว
ตลาดน้ําในเขตตลิ่งชันเปนตลาดที่เกิดจากการรวมตัว ของชุมชน โดยมีผูนําชุมชน หรือเจาอาวาสวัดทางตลาดน้ําในเขต
ตลิ่งชันมีการดูแลดวยระบบ ประชาคมของตลาดน้ํา หมายถึง ชาวบานตั้งในสวนของคณะกรรมการขึ้น มาดูแลในสวนของ
การคาขาย ลงพื้นที่ การจัดตั้งราน และกฎระเบียบ
 เสนทางน้ําที่ใหบริการมีหลากหลาย และหลายเสนทางใหเลือกมีเสนทางเรือที่เชื่อมโยงถึงกัน
 มีการรักษาแมน้ําลําคลอง ดวยการเก็บขยะในลําคลองทุกสัปดาห
 นโยบายไมใหพอคาแมขายนําเครื่องดื่มแอลกอฮอลและบุหรี่มาขายในตลาด และไดรับ ความรวมมือจากแมคาพอคาเปน
อยางดี
จุดออน
 การใหบริการที่พัก ประเภทโฮมสเตยยังมีนอย เนื่องจาก เปนแหลงทองเที่ยวในกรุงเทพฯและ กิจกรรมที่ใหนักทอ งเที่ย ว
เขารวมยังมีนอย
 การประชาสัมพันธ ไดแก สื่อที่เขามาสัมภาษณ ถายทํา เก็บขอมูล ถายทอดสด และนําไปเผยแพรท างชอ งทางตางๆ อาทิ
เคเบิล ชองดิจิตอล YouTube Facebook และตามเว็บไซต เปนการประชาสัมพันธแบบเปนครั้งคราว
 การสื่อความหมายใหนักทองเที่ยวทราบถึงความสําคัญหรือประวัติของสถานที่สําคัญ เชน วัดโบราณ วิถีชีวิต ชาวสวนดั่ง
เดิม ยังมีนอย นักทองเที่ยวสวนใหญมาจับจายซื้อของและอาหารแตยังขาดการซึมซับความหมายของพื้นที่
 ความร ว มมือ กับกลุมบริษัท ทัวรที่นํ านัก ท องเที่ย วตางชาติมาเยี่ย มชมยังมี นอ ย เนื่องจากตลาดน้ําจะเปด บริการเสาร อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ ซึ่งชวงเวลาดังกลาวจะดึงดูดเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทย บางครั้งนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
ต อ งการมาเยี่ ย มชมในวั น ธรรมดาจึ งทํ าให นั ก ท อ งเที่ ย วต างชาติ เดิ น ทางมาแล ว พบว า มี รา นค า น อ ย ถาหากมี ก าร
ประสานงานกับกลุมบริษัททัวรที่นํานักทองเที่ยวตางชาติมาเปนกลุม ทางตลาดน้ําก็จะสามารถจัดรานคาและกิจกรรม
รับรองนักทองเที่ยวไดสะดวก
ผลการวิจัยเชิงสํารวจ
จากการสํารวจพบวากลุมตัวอยางจํานวน 400 คน แบงออกเปนเพศชาย จํานวน 230 คน(57.5%) และเพศหญิงจํานวน
170 คน( 42.5%) กลุมอายุที่มีจํานวนมากที่สุดไดแก อายุระหวาง 20-30 ป จํานวน 130 คน (32.5%)สําหรับระดับ การศึก ษาที่มี
จํานวนมากที่สุดไดแ ก ปริญ ญาตรี จํานวน 195 คน( 48.7%) สวนใหญกลุมตัว อยางเดินทางมาตลาดน้ําเปน ครั้ งแรก 145 คน(
36.3%)และมีที่พักเปนบานภายในกรุงเทพฯ 349 คน(87.3%)
ตารางที่ 1 สํารวจโอกาสการมาเที่ยวซ้ําที่ตลาดน้ําในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
โอกาสการมาเที่ยวซ้ําที่ตลาดน้ําในเขตตลิ่งชันอันเนื่องมาจาก
มา
ไมมา/ไมแนใจ
356(89%)
สภาพโดยรวมในปจจุบันของตลาดน้ําที่เยี่ยมชม
44(11%)
การมีตํารับอาหารจากวัตถุดิบ ในพื้นที่
50(12.5%)
350(87.5%)
281(70.3%)
การมีที่พักแบบโฮมสเตยที่สอดคลองกับวิถีทองถิ่น เขตตลิ่งชัน
119(29.8%)
การมีสื่อวีดิทัศนและสื่อออนไลนเพื่อสงเสริมการตลาด
48(12%)
352(88%)
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การมีเสนทางน้ําไหวพระ 9 วัดในเขตตลิ่งชัน
การมี ไกดบุก แนะนําสถานที่ทองเที่ยวตางๆ
การมีแผนที่แนะนําสถานที่ทองเที่ยว
การมีจิตสํานึกอนุรักษสิ่งแวดลอมและวิถีชีวิตชุมชนริมน้ํา ของชาวบาน
ในเขตตลิ่งชัน

324(81%)
328(82%)
327(93.7%)
382(95.5%)

76(19%)
72(18%)
25(6.3%)
18(4.5%)

จากตารางที่ 1 กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน แสดงความเห็นตอสภาพโดยรวมในปจ จุบัน ของตลาดน้ําที่เยี่ยมชม พบวา
จะกลับ มาเที่ย วซ้ํ าจํานวน 356 คน( 89.0%) และไม มา/ไมแ นใ จจํานวน 44 คน( 11%) กลุ มตั วอย างจํา นวน 400 คน แสดง
ความเห็นตอการมีตํารับอาหารจากวัตถุดิบ ในพื้นที่ เชน ไอศครีมแกวมังกร ไอศครีมกลวย ไอศครีมมะพูด แยมมะพูด พบวา จะ
กลับมาเที่ยวซ้ําจํานวน 350 คน ( 87.5%) และไมมา/ไมแนใจจํานวน 50 คน(12.5%) คน และแสดงความเห็นตอ การมีที่พักแบบ
โฮมสเตยที่สอดคลอ งกับวิถีทองถิ่น เขตตลิ่งชัน พบวา จะกลับมาเที่ยวซ้ําจํานวน 281(70.2%) รองลงมาไดแก ไมมา/ไมแนใจ
จํานวน 119 คน( 29.8%) สว นความเห็น ตอ การมีสื่อวีดิทัศนและสื่อ ออนไลนเพื่อสงเสริมการตลาด พบวา จะกลับ มาเที่ยวซ้ํา
จํานวน 352 คน( 88.0%) รองลงมาไดแก ไมมา/ไมแนใจจํานวน 48 คน( 12%) คน กลุมตัว อยางแสดงความเห็นตอความสนใจ
เสนทางน้ําไหวพระ 9 วัดในเขตตลิ่งชัน พบวา จะกลับมาเที่ย วซ้ําจํานวน 324 คน(81%) รองลงมาไดแ ก ไมมา/ไมแนใจ จํานวน
76 คน(19%) กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน แสดงความเห็นตอการมี ไกดบุก แนะนําสถานที่ทอ งเที่ย วตางๆ พบวา จะกลับมา
เที่ยวซ้ําจํ านวน 328 คน( 82.0%) รองลงมาไดแ กไมม า/ไม แนใ จ จํา นวน 72 คน(18%) และแสดงความเห็ น ตอการมี แผนที่
แนะนําสถานที่ทองเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวก ตางๆ ในสถานที่ทอ งเที่ยวในเขตตลิ่งชัน พบวา จะกลับมาเที่ยวซ้ําจํานวน
375 คน(93.7%) รองลงมาไดแ ก ไมมา/ไมแนใจ จํานวน 25 คน(6.3%) กลุมตัว อยางจํานวน 400 คน แสดงความเห็นตอ การมี
จิตสํานึกอนุรักษสิ่งแวดลอมและวิถีชีวิตชุมชนริมน้ํา ของชาวบานในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ พบวา จะกลับมาเที่ยวซ้ําจํานวน 382
คน( 95.5%) รองลงมาไดแกไมมา/ ไมแนใจ จํานวน 18คน( 4.5%)
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับโอกาสการมาเที่ย วซ้ําเนื่องจากการมี ไกดบุก แนะนําสถานที่ทอ งเที่ย ว
ตางๆ
ตัวแปรทํานาย
จํานวน รอยละ
OR(95% CI)
p-value
มาทองเที่ยวซ้ํา ไมมาทองเที่ยวซ้ํา
เพศ
ชาย
186 (56.7%)
44 (61.1%)
1.287 (.716, 2.313)
.398
หญิง
142 (43.3%)
28 (38.9%)
อายุ
13 (18.1%)
.220
ต่ํากวา 20 ป
71 (21.6%)
20-30 ป
102 (31.1%)
28 (38.9%)
1.776 (.602, 5.238)
.298
31-40 ป
85 (25.9%)
18 (25.0%)
2.835 (.827, 9.714)
.097
41-50 ป
44 (13.4%)
6 (8.3%)
5.229(1.201, 22.772)
.028*
7 (9.7%)
2.093 (.505, 8.670)
.309
51 ปขึ้นไป
26 (7.9%)
การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/
.012
110 (33.5%)
16 (22.2%)
เทียบเทา
32 (9.8%)
13 (18.1%)
.307 (.110, .856)
.024*
อนุปริญญาหรือเทียบเทา
42 (58.3%)
.573 (.261, 1.260)
.166
ปริญญาตรี
153 (46.6%)
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สูงกวาปริญญาตรี
อาชีพ
นักศึกษา
ขาราชการ
พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
ลูกจาง
ธุรกิจสวนตัว
อื่นๆ
จํานวนครั้งที่มาทองเที่ยว
ครั้งแรก
2-3 ครั้ง
4-5 ครั้ง
6 ครั้งขึ้นไป
ที่พัก
บ านของท านหรื อ บ า นญาติ
ภายในกรุงเทพฯ
โฮมสเตย / รี ส อร ท /โรงแรม
ภายในกรุงเทพฯ
โฮมสเตย / รี ส อร ท /โรงแรม
จังหวัดอื่นๆ
บ านของท านหรื อ บ า นญาติ
จังหวัดอื่นๆ

ตัวแปรทํานาย
อายุ
31-40 ป
41-50 ป
การศึกษา
อนุ ป ริ ญ ญ าห รื อ
เทียบเทา
อาชีพ
ขาราชการ
ลูกจาง
ธุรกิจสวนตัว
อื่นๆ
จํ า นวนครั้ ง ที่ ม า

33 (10.1%)

1 (1.4%)

7.164 (.831, 61.789)

.073

107 (32.6%)
36 (11%)
35 (10.7%)
65 (19.8%)
66 (20.1%)
19 (5.8%)

14 (19.4%)
14 (19.4%)
6 (8.3%)
16 (22.2%)
17 (23.6%)
5 (6.9%)

.108 (.034, .344)
.359 (.099, 1.307)
.225 (.083, .610)
.152 (.052, 444)
.003 (.057, .867)

.004
.000*
.120
.003*
.001*
.030*

115 (35.1%)
76 (23.2%)
40 (12.2%)
97 (29.6%)

30 (41.7%)
25 (34.7%)
3 (4.2%)
14 (19.4%)

1.112 (.557, 2.220)
5.101 (1.368, 19.024)
2.485 (1.090, 5.665)

.023
.764
.015*
.030*

291 (88.7%)

58 (80.6%)

13 (4.0%)

1 (1.4%)

1.860 (.217, 15.574)

.572

0

1 (1.4%)

.000

1.000

24 (7.3%)

12 (16.7%)

.299 (.129, .695)

.005*

.039

b

SE(b)

p-value

Adjusted OR 95% CI of OR

1.386

.600

.021

4.000

1.233,12.976

1.894

.703

.007

6.647

1.676, 26.370

-1.338

.499

.007

.262

.099, .698

-2.017
-1.271
-1.501

.553
.485
.521

.000
.009
.004

.133
.280
.223

.045, .393
.108, .726
.080, .618
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ทองเที่ยว
4-5 ครั้ง
6 ครั้งขึ้นไป
ที่พัก
บ า นของท า นหรื อ
บ า นญาติ จั งหวั ด
อื่นๆ
คาคงที่

1.646
.888

.665
.362

.013
.030

5.185
2.430

1.409, 19.078
1.090, 5.416

-1.168

.425

.006

.311

.135, .715

2.147

ปจจัยสวนบุคคลของนักทองเที่ยวมีความสัมพันธกับโอกาสการมาเที่ยวซ้ําเนื่องจากการมี ไกดบุก แนะนําสถานที่
ทองเที่ยวตางๆคือนักทองเที่ยวอายุระหวาง31-40 ป และอายุระหวาง 41-50 ป นักทองเที่ยวที่จบอนุปริญญาหรือเทียบเทา
นักทองเที่ยวที่เปน ขาราชการ ลูกจาง ทําธุรกิจสวนตัว และอาชีพอืน่ ๆ จํานวนครั้งในการทองเที่ยว 4-5 ครั้ง และ 6 ขึ้นไป
นักทองเที่ยวที่พักที่บานหรือบานญาติในจังหวัดอื่นๆ โดยที่นักทองเที่ยวอายุระหวาง31-40 ป มีโอกาสมาทองเที่ยวซ้ําเปน 4เทา
ของนักทองเที่ยวที่อายุต่ํากวา 20 ป นักทองเที่ยวอายุระหวาง 41-50 ป มีโอกาสมาทองเที่ยวซ้ําเปน 6.647เทาของนักทองเที่ยวที่
อายุต่ํากวา 20 ป นักทองเที่ยวที่จบอนุปริญญาหรือเทียบเทามีโอกาสมาทอ งเที่ยวซ้ําลดลงเปน 0.262เทาของนักทองเที่ยวที่จบ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา นักทองเที่ยวที่เปน ขาราชการมีโอกาสมาทองเที่ยวซ้ําลดลงเปน 0.133เทาของ
นักทองเที่ยวที่เปนนักศึกษา นักทองเที่ยวที่เปนลูกจางมีโอกาสมาทองเที่ยวซ้ําลดลงเปน0.280 เทาของนักทองเที่ยวที่เปนนักศึกษา
นักทองเที่ยวที่ทําธุรกิจสวนตัวมีโอกาสมาทองเที่ยวซ้ําลดลงเปน0.223 เทาของนักทองเที่ยวที่เปนนักศึกษา จํานวนครั้งในการ
ทองเที่ยว 4-5 ครั้งมีโอกาสมาทอ งเที่ยวซ้ําเปน 5.185 เทาของนักทองเที่ยวที่มาทอ งเที่ยวครั้งแรก จํานวนครั้งในการทองเที่ยว 6
ครั้งขึ้นไปมีโอกาสมาทอ งเที่ยวซ้ําเปน 2.430 เทาของนักทองเที่ยวที่มาทอ งเที่ยวครั้งแรก นักทองเที่ยวที่พักที่บานหรือบานญาติใน
จังหวัดอื่นๆมีโอกาสมาทอ งเที่ยวซ้ําลดลงเปน 0.311เทาของนักทองเที่ยวที่พักบานหรือบานญาติภายในกรุงเทพฯ
สรุป
กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน แบงออกเปนเพศชาย จํานวน 230 คน คิดเปนรอยละ 57.5 และเพศหญิงจํานวน 170 คน
คิด เปน รอ ยละ 42.5 กลุมอายุที่ มีจํ านวนมากที่ สุด ได แก อายุ ระหว าง 20-30 ป จํา นวน 130 คน คิ ดเปน รอ ยละ 32.5 ระดั บ
การศึกษาที่มีจํานวนมากที่สุดไดแก ปริญญาตรี จํานวน 195 คน คิดเปนรอยละ 48.7
สําหรับโอกาสการมาเที่ยวซ้ําที่ตลาดน้ําในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ พบวา สภาพโดยรวมในปจจุบันของตลาดน้ําที่เยี่ย ม
ชมทําใหก ลับ มาเที่ย วซ้ําจํานวน 356 คน คิด เปนรอ ยละ 89.0 การมีตํารับอาหารจากวัตถุดิบ ในพื้น ที่ เชน ไอศครีมแกวมังกร
ไอศครีมกลวย แยมมะพูด ทําใหกลับมาเที่ยวซ้ําจํานวน 350 คน คิดเปนรอยละ 87.4 การมีสื่อวีดิทัศนและสื่อออนไลนเพื่อสงเสริม
การตลาด ทําใหจะกลับมาเที่ยวซ้ําจํานวน 352 คน คิดเปน รอยละ 88.0การมี ไกดบุก แนะนําสถานที่ทอ งเที่ย วตางๆ โดยเฉพาะ
เสนทางทองเที่ยวทางน้ํา 9 วัดในเขตตลิ่งชัน ทําใหก ลับมาเที่ยวซ้ําจํานวน 328 คน คิดเปน รอยละ 82.0การมีจิต สํานึกอนุรัก ษ
สิ่งแวดลอมและวิถีชีวิต ชุมชนริมน้ํา ของชาวบานในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ทําใหกลับ มาเที่ย วซ้ําจํานวน 382 คน คิด เปนรอ ยละ
95.4
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวอายุระหวาง31-40 ปและ 41-50 ป นักทองเที่ยวที่จบอนุป ริญญา
หรือเทียบเทา นักทองเที่ยวที่เปน ขาราชการ ลูกจาง ทําธุรกิจสวนตัว นัก ทอ งเที่ยวที่เดิน ทางมาการทอ งเที่ย วแลว 4-5 ครั้ง และ
6 ขึ้นไป นักทองเที่ยวที่พักที่บานหรือบานญาติในจังหวัดอื่นๆมีความสัมพันธกับการมาทองเที่ยวซ้ําที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
อภิปรายผล
จากการวิเคราะห SWOT ของตลาดน้ําและเส นทางทองเที่ยวทางน้ํา ในเขตตลิ่งชันพบวามีท รัพยากรประเภทวัดและ
สิ่งแวดลอมในคลองบางระมาดที่มีประวัติศาสตรความเปนมาตั้งสมัยอยุธยาตอนปลายที่สะทอ นใหเห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบานสวน
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ในอดีตบริเวณตลิ่งชันหากแตทรัพยากรประเภทวัดโบราณเหลานี้ยังขาดการปรับภูมิทัศนแ ละสิ่งอํานวยความสะดวกเชน ในบางวัด
ทาขึ้นลงเรือ ยังไมกว างและแข็งแรงพอที่ จ ะรองรั บนั กทอ งเที่ ยว ความสะอาดของบริ เวณวัดยั งอยู ในระดั บปานกลาง สิ่งสํ าคั ญ
ภายในวัดยังไมมีการสื่อความหมายใหนักทองเที่ยวไดทราบมากนักเพื่อ ใหเปนการทอ งเที่ย วอยางยั่งยืน ที่นัก ทองเที่ยวไดรับความ
เพลิดเพลินแลวยังตองมีความรูเกี่ยวกับประวัติศ าสตรเพื่อ กระตุน จิตสํานึกการอนุรัก ษทรัพยากรการทองเที่ย วจึงตองการพัฒนา
ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกจากหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อความยั่งยืนของการทองเที่ยวตลาดน้ําและเสนทางน้ําในเขตตลิ่งชัน
การศึ ก ษาความสั มพั น ธระหว างป จ จั ย สว นบุ ค คลกั บ โอกาสการมาเที่ย วซ้ํ า เนื่อ งจากการมี ไกด บุ ก แนะนําสถานที่
ทองเที่ยวตางๆมีประเด็นที่นํามาอภิปรายดังนี้
จากผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยนักทองเที่ยวอายุระหวาง31-40 ปและ 41-50 ป นักทองเที่ยวที่จบอนุป ริญญาหรือ
เทียบเทา นักทองเที่ยวที่เปน ขาราชการ ลูกจาง ทําธุรกิจ สว นตัว นัก ทองเที่ยวที่เดินทางมาการทอ งเที่ย วแลว 4-5 ครั้ง และ 6
ขึ้นไป นักทองเที่ยวที่พักที่บานหรือบานญาติในจังหวัดอื่นๆมีความสัมพัน ธกับการมาทอ งเที่ย วซ้ําที่ระดับนัย สําคัญทางสถิติ 0.05
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยหัวขอ ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยตอปจจัยในการตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยวเกาะชางจังหวัด
ตราด(ศิริว รรณ จัน ทวงศ ,2557)และงานวิ จัย หั ว ขอ เปรี ย บเที ย บป จ จั ย ที่มีอิ ท ธิ พ ลต อ พฤติ ก รรมการท อ งเที่ ย วในอํ า เภอเมื อ ง
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนัก ทองเที่ยวชาวไทยกับนัก ทองเที่ยวชาวตางชาติ(วิภาพรรณ ดาราฉาย,2556)
และงานวิจัยหัวขอปจจัยที่ผลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติในการเลือกใชบริการที่พักในเขตกรุงเทพมหานคร(อรุณี
ลอมเศรษฐี,2554) ที่พบวา ระดับ การศึก ษาเปนปจ จัยที่มีผลตอการตัด สินเดิน ทางมายังแหลงทองเที่ยวนอกจากนี้ ประสบการณ
การเดินทางมีผลตอการตัดสิน ใจของนัก ทองเที่ยว แสดงใหเห็นวา นัก ทองเที่ยวสวนใหญแลวจบปริญญาตรีขึ้นไปตองการทราบ
ขอ มูลจากไกด บุก แนะนํ าสถานที่ซึ่ งคือ การสื่อ ความหมายของสถานที่ที่ สํา คั ญในแหลงท อ งเที่ย วนัก ทอ งเที่ ย วเมื่อ มายั งแหล ง
ทอ งเที่ย วเพื่อความเพลิด เพลินพรอ มทั้งได รับความรูเกี่ยวโบราณสถานและประวัติศ าสตรสอดคลอ งกับหลักการทองเที่ย วอยาง
ยั่งยืนคือการตลาดที่จัดเตรียมขอมูลอยางพรอ มมูลจะทําใหนักทอ งเที่ย วเขาใจและเคารพในสิ่งแวดลอ มทางธรรมชาติ สังคมและ
วัฒ นธรรมของแหลงท องเที่ย ว และจะชว ยยกระดั บ ความพอใจของนั กท อ งเที่ ย วดว ย (Marketing Tourism Responsibly)
นอกจากนี้ สวนใหญนักทองเที่ยวที่เดินทางมาแลวตั้งแต4 ครั้งขึ้นไปมีโอกาสกลับมาเที่ย วซ้ํากวางกลุมอื่นๆดังนั้นทางตลาดน้ําจึง
ควรการปรับปรุงสภาพแวดลอมความรมรื่นของสถานที่ทองเที่ยวตลาดน้ํา และบริการตางๆในตลาดน้ําอยางสม่ําเสมอเพื่อสามารถ
ดึงดูดใหนักทองเที่ยวกลุมนี้ใหกลับมาเที่ยวซ้ํา
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
เพื่อจะไดนักทองเที่ยวที่ตรงกลุมเปาหมาย การประชาสัมพันธตลาดน้ําในเขตตลิ่งชันสามารถเจาะกลุมนักทองเที่ยวที่
ตองการเรียนรูวิถีชีวิตชาวสวนที่อยูในกรุงเทพโดยการเพิ่มกิจกรรมหรือขอมูลตางๆที่สื่อความหมายของพื้นที่ใหนักทองเที่ยวได
เรียนรูวิถีชีวิต การทําสวนของชาวบาน ความสัมพันธของลําคลองและชาวสวน ซึ่งอาจเปนการสงเสริมการใชวัสดุทองถิ่นในการ
ตกแตงที่พัก หรือใชพืชผักทองถิ่นทําอาหาร หรือมีกิจกรรมในการทําสวน กิจกรรมสอนเทคนิคการปลูกตนไมแบบชาวสวน จะทํา
ใหสามารถเพิ่มประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับพื้นที่ไดมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
การวิจัยครั้งนี้ไดเนนแตการหาความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคล กับโอกาสการเที่ยวซ้ําเทานั้น และยังคงตองการการวิจัย
ในดานการปรับปรุงภูมิทัศนของวัดโบราณเพื่อในลําคลองบางละมาด เพื่อจะเปนแหลงทอ งเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวที่ชอบ
ประวัติศาสตรและธรรมชาติ และเพิ่มรายไดเสริมใหกับชาวบานบริเวณวัดโบราณเหลานี้
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บทคัดยอ
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบวิธีคัดกรองตัวแปรอิสระจากวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุเชิงเสน วิธีลาสโซ
วิธีการกรองตัวแปรที่เปนอิสระโดยการคงตัวแปรที่สําคัญ วิธีการกรองตัวแปรที่เปนอิสระโดยการคงตัวแปรที่สําคัญดวยคา
ความสัมพันธของระยะหาง และวิธีการกรองตัวแปรดวยการถดถอยริดจแบบวนซ้ํา สําหรับขอมูลที่มีมิติสูง โดยการจําลอง
ขอมูลที่มีขอบเขตตางๆ กัน โดยที่กําหนดจํานวนตัวแปรอิสระเปน 1000 , 2000 และ 4000 ซึ่งความสัมพันธของตัวแปรอิสระ
เปน 0.5 และ 0.9 ทั้งนี้จะใชคาความความถูกตองในการคัดกรองตัวแปร คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของจํานวนตัวแปร
อิสระที่นอยที่สุดของเซต Ti ที่ทําให si  Ti เปนเครื่องมือในการเปรียบเทียบและวัดประสิทธิภาพ
จากการศึกษาภายใตขอบเขตดัง กลาวผลปรากฏวาวิธีลาสโซ สามารถคัดกรองตัวแปรไดมีประสิทธิภาพมากที่สุ ด
รองลงมาคือวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุเชิงเสน วิธีการกรองตัวแปรที่เปนอิสระโดยการคงตัวแปรที่สําคัญกับวิธีการกรองตัว
แปรที่เปนอิสระโดยการคงตัวแปรที่สําคัญดวยคาความสัมพันธของระยะหางมีความสามารถเทาเทียมกัน และวิธีการกรองตัว
แปรดวยการถดถอยริดจแบบวนซ้ําเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพที่นอยที่สุด
คําสําคัญ: ขอมูลที่มีมิติสูง, วิธีลาสโซ, วิธีการกรองตัวแปรที่เปนอิสระโดยการคงตัวแปรที่สําคัญ, วิธีการกรองตัวแปรที่เปน
อิสระโดยการคงตัวแปรที่สําคัญดวยคาความสัมพันธของระยะหาง, วิธีการกรองตัวแปรดวยการถดถอยริดจแบบวนซ้ํา
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A Comparison of Variable Screening Methods in High-Dimension Data
Taweesak Lektrakulchai
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Abstract
This research is aimed to compare the variable screening of Multiple Linear Regression Analysis ,
Least Absolute Shrinkage And Selection Operator : LASSO , Sure Independence Screening : SIS , Distance
Correlation Sure Independence Screening : DC-SIS and Iteratively Thresholded Ridge Regression Screener :
ITRRS for high dimensional data. Here we use simulation data to compare the performance of variable
screening methods. we set the numbers of explanatory variable to 1000 , 2000 and 4000 and the
correlation among explanatory variables are 0.5 and 0.9. The performances are compared in terms of the
accuracy of variable screening , Mean and Standard Deviation of the smallest number of set Ti when
si  Ti .
In this study, we found that LASSO has the best performance followed by Multiple Linear
Regression Analysis , SIS and DC-SIS have are tied at number 3 while ITRRS has the worst performance
Keywords: High-Dimensional Data, Lasso, Sure Independence Screening, Distance Correlation Sure
Independence Screening, Iteratively Thresholded Ridge Regression Screening
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บทนํา
เนื่องดวยความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีในโลกปจจุบันที่มีความเร็วและสะดวกมากขึ้น ขอมูลตางๆที่สามารถนํามา
วิเ คราะห ก็มี อยูม ากมายและถู กจัด เก็บไวใ นรูป อิเ ล็ กทรอนิกสที่ ง ายตอการเข าถึ ง วิธีใ นการวิเ คราะห ข อมู ล ที่ ใ ชกันอย าง
แพร หลายก็คื อ วิธีการวิเ คราะหการถดถอยพหุ เชิง เสน (Multiple Linear Regression Analysis) ซึ่งเปนการวิเคราะห
ความสัมพันธของตัวแปรอิสระ (Explanatory Variable) กับตัวแปรตาม (Response Variable) โดยวิธีนี้จะสามารถใชไดกับ
ขอมูลที่มีจํานวนตัวแปรอิสระนอยกวาขนาดตัวอยาง (p < n) เทานั้น แตขอมูลในปจจุบันที่ตัวแปรมีจํานวนมากเราตองเผชิญ
กับกรณีที่ตัวแปรอิสระมีจํานวนมากกวาขนาดตัวอยางดวย ซึ่งขอมูลลักษณะนี้เรียกวา ขอมูลที่มีมิติสูง (High – Dimensional
Data) การวิเคราะหการถดถอยพหุเชิงเสนไมสามารถนํามาใชกับขอมูลที่มีมิติสูงได เนื่องจากเกิดปญหา 3 ประการ 1. ไม
สามารถประมาณคาสัมประสิทธิ์การถดถอยไดดวยวิธีกําลังสองนอยสุด (Ordinary Least Square ) 2. ปญหาที่ตัวแปรอิสระที่
มีความสัมพันธเชิงเสนสูง (Multicollinearity) ซึ่งจะสงผลตอการประมาณคาที่ไมเสถียรและไมมีประสิทธิภาพ และ 3. การ
แปลผลลัพธของตัวแบบมีความยากและสลับซับซอน
บทความนี้มีวัตถุประสงคในการนําเสนอทางเลือกในการลดจํานวนตัวแปรอิสระใหมีขนาดเล็กลง รวมถึงนําเสนอบท
วิเคราะหในการเลือกใชเครื่องมือสําหรับการคัดกรองตัวแปรสําหรับขอมูลที่มีมิติสูงใหมีความเหมาะสมในการประยุกตใชงาน
โดยที่ในบทความนี้ศึกษาจากการจําลองขอมูลที่มีการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) ที่กําหนดใหจํานวนขนาด
ตัวอยาง จํานวนตัวตัวแปรอิสระ รวมถึ งคาความสัม พันธภายในตั วแปรอิสระและคาอัตราส วนสัญญาณตอสัญญาณรบกวน
(SNR) ซึ่งบทความนี้เสนอและเปรียบเทียบวิธีในการคัดกรองตัวแปรสําหรับขอมูลที่มีมิติสูง 5 วิธี
1. การวิเคราะหการถดถอยพหุเชิงเสน (Multiple Linear Regression Analysis)
การวิเคราะหการถดถอยพหุเชิงเสนเปนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม Y (Response Variable) กับตัวแปร
อิสระ X (Explanatory Variable) หลายตัวแปร  X1 , X 2 , , X p  โดยที่ขอมูลของตัวแปรตามเปนเชิงปริมาณ และ
ขอมูลของตัวแปรอิสระเปนเชิงปริมาณหรือคุณภาพก็ได จะสามารถเขียนตัวแบบไดดังนี้
(1)
Yi   0  1 X i1     p X ip   i ; i  1, 2,  , n
ซึ่งในที่นี้เราใชงานวิธีการวิเคราะหการถดถอยแบบตัวแปรเดียว (Univariate Regression : UR) เนื่องจากวาจํานวนตัวแปร
อิสระมีมากกวาขนาดตัวอยางจึงไมสามารถใชงานดวยวิธีหลายตัวแปรได ดังนั้น ตัวแบบจะอยูในรูปแบบดังนี้
(1.1)
Yi   0   j X ij   i ; i  1, 2,  , n
2. วิธีลาสโซ (Least Absolute Shrinkage And Selection Operator : LASSO)
เปนวิธีที่สามารถเลือกตัวแปรเขาสูตัวแบบและประมาณคา  ในการวิเคราะหการถดถอยสําหรับขอมูลที่มีมิติสูง (n<p) ไดใน
คราวเดีย วกัน โดยวิธีนี้จะทํ าให คาสัม ประสิทธิ์  ส วนใหญเ ปนศูนยและคาสัมประสิ ทธิ์  บางสวนไมเ ทากับศูนย ซึ่ง
สามารถหาคาประมาณของสัมประสิทธิ์  ไดดังนี้
2
p
p
 n 
 
ˆ
  arg min    Yi    j X ij       j
 i 1 
j 1
j 1
 

(2)

3. วิธีการกรองตัวแปรที่เปนอิสระโดยการคงตัวแปรที่สําคัญ (Sure Independence Screening : SIS)
เปนวิธีใ นการลดมิ ติของข อมูล ที่มี มิติสู ง โดยจะทําการคัดเลือกตัวแปรอิส ระที่มีค วามสําคัญ กับตั วแปรตาม ซึ่ง จะดูจากค า
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ดังนี้
 SIS
 corr (X j , Y) 
j

cov  X j , Y 
var  X j  var Y 

(3)

จากนั้นทําการลดจํานวนตัวแปรอิสระใหมีขนาด d   n   n โดยที่    0,1 และ  n  คือ จํานวนเต็มของ  n
ตอมาใหเรียงลําดับคา  SIS
จากมากไปนอย และเลือกตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม d ลําดับแรกนั่นคือ
j
TSIS  {1  j  p :  SIS
คาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามที่มีคาสูงที่สุด d ลําดับแรก }
j

232

4. วิธี การกรองตั วแปรที่ เป น อิส ระโดยการคงตั วแปรที่ สําคั ญด วยค าความสัม พั น ธ ของระยะห าง (Distance
Correlation Sure Independence Screening : DC-SIS)
เปนวิธีในการลดมิติของขอมูลที่มีมิติสูง และเปนวิธีที่มีความคลายคลึงกับวิธี SIS แตจะสามารถใชกับขอมูลที่เปนแบบเชิงเสน
(Linear) หรือไมใชเชิงเสน (Nonlinear) ก็ได และสามารถใชกับตัวแปรตามที่มีตัวแปรเดียว (Univariate Response) หรือ
หลายตัวแปร (Multivariate Responses) ก็ได โดยจะทําการคัดเลือกตัวแปรอิสระที่มีความสําคัญกับตัวแปรตาม ซึ่งจะดูจาก
คา Distance Correlation ระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ดังนี้
r
r  arcsin  r   1  r 2  r  arcsin    4  r 2  1
 SIS
2
 dcorr 2  X j , Y  
 DC
(4)
j

1  3
3
จากนั้นทําการลดจํานวนตัวแปรอิสระใหมีขนาด d   n   n โดยที่    0,1 และ  n  คือ จํานวนเต็มของ  n
 SIS
จากมากไปนอย และเลือกตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม d ลําดับแรกนั่นคือ
ตอมาใหเรียงลําดับคา  DC
j
 SIS
TDC  SIS  {1  j  p :  DC
คาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามที่มีคาสูงที่สุด d ลําดับแรก }
j

5. วิ ธี ก ารกรองตั วแปรด ว ยการถดถอยริ ด จ แ บบวนซ้ํา (Iteratively Thresholded Ridge Regression
Screener : ITRRS)
เปนวิธีในการลดจํานวนตัวแปรอิสระที่ทําการขยายออกมาจากวิธี SIS ซึ่งมีความแตกตางคือ จะทําการลดตัวแปรอิสระลงให
เหลือ  p  จนกระทั่งมีจํานวนนอยกวาขนาดตัวอยาง n โดยจะดูจากคาสัมประสิทธิ์การถอถอยริดจระหวางตัวแปรอิสระ
กับตัวแปรตาม
2
p
p
 n 
 
(5)
 arg min    Yi    j X ij       j2

 i 1 
j 1
j 1
 
จากนั้นทําการลดจํานวนตัวแปรอิสระใหมีขนาด d   p  โดยที่    0,1 และ  p  คือ จํานวนเต็มของ  p ตอมา
ITRRS
j

ใหเรียงลําดับคา  ITRRS
จากมากไปนอย และเลือกตัวแปรอิสระที่มีคาสัมประสิทธิ์การถอถอยริดจ d ลําดับแรก จากนั้นจะ
j
ทําการวนซ้ําจนกวาจะได d   p   n นั่นคือ
TITRRS  {1  j  p :  ITRRS
คาสัมประสิทธิ์การถอถอยริดจที่มีคาสูงที่สุด d ลําดับแรก }
j

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเสนอทางเลือกในการลดจํานวนตัวแปรอิสระใหมีขนาดเล็ก
2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบวิธีในการคัดกรองตัวแปรจากขอมูลที่มีมิติสูง
ระเบียบวิธีวิจัย
ในการศึกษาเปรียบเทียบวิธีในการคัดกรองตัวแปรจากขอมูลที่มีมิติสูงจากทั้งหมด 5 วิธี โดยใชการจําลองขอมูลซึ่ง
พิจารณาแยกตามขนาดตัวอยาง n =200 และตัวแปรอิสระ p = 1000 , 2000 และ 4000 โดยที่คาความสัมพันธภายในตัว
แปรอิสระเปน   0.5 และ 0.9 ซึ่งตัวแปรอิสระจะมีความสัมพันธกันทุกๆ 100 ตัวแปร ตอมาเปนคาอัตราสวนสัญญาณ
ตอสั ญ ญาณรบกวน SNR = 2 และ 8 เพื่ อใช ใ นการหาค าความแปรปรวนของค าความคลาดเคลื่อนซึ่ง หาได จาก
SNR 

T X T X 
n 2

โ ด ย ที่ ค ว า ม สั ม พั น ธ ร ะ ห ว า ง ตั ว แ ป ร อิ ส ร ะ กั บ ตั ว แ ป ร ต า ม เ ป น แ บ บ เ ชิ ง เ ส น
iid

Yi   0  1 X i1     p X ip   i ;  ~ N 0,  2 I n กําหนดใหคาสัมประสิทธิ์  j ที่ไมเทากับ 0 มีคาเปน 1 กับ





-1 ดวยความนาจะเปนเทากัน โดยที่จํานวนคาสัมประสิทธิ์  j ที่ไมเทากับ 0 นั้นจะมีจํานวนขึ้นอยูกับตัวแปรอิสระ (p) คือ
กรณีที่ p=1,000 จํานวนสัมประสิทธิ์  j ที่ไมเทากับ 0 จะมีทั้งหมด 6 ตัว กรณีที่ p=2,000 จํานวนสัมประสิทธิ์  j ที่ไม
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เทากับ 0 จะมีทั้งหมด 10 ตัว กรณีที่ p=4,000 จํานวนสัมประสิทธิ์  j ที่ไมเทากับ 0 จะมีทั้งหมด 20 ตัว โดยใชการจําลอง
ภายใตขอบเขตที่กําหนดในแตกรณีจํานวน 100 ครั้ง
วิธีในการวิเคราะหขอมูล
กําหนดให si  {j:  j  0} เปนเซตของดัชนีสัมประสิทธิ์การถดถอยที่แทจริง  j ไมเทากับ 0 ในการจําลอง
ขอมูลครั้งที่ i ( สมมติวาคาในเซต si เรียงลําดับจากนอยไปมาก )
Ti  {j: ตัวแปรอิ สระตัว ที่ j ที่ผ านการคัดกรองตัวแปร โดยเรียงลํา ดับตามความสัม พันธของตัวแปร
อิสระจากคาที่มีความสัมพันธมากไปหาคาที่มีความสัมพันธนอย ซึ่งจะมีความแตกตางกันในแตละวิธี }
1. คาความถูกตองในการคัดกรองตัวแปร
คือ การพิจารณาเซตของดัชนีสัมประสิทธิ์การถดถอยที่แทจริง  si  เปนซับเซตของเซตที่ไดมาจากวิธีคัดกรองตัว
แปร Ti  นั่นก็คือ ui  1{s T } ในการจําลองครั้งที่ i ซึ่งจากการจําลองขอมูลทั้งหมด 100 ครั้ง เพราะฉะนั้นคาความ
i

i

100

ถูกตองในการคัดกรองตัวแปร คือ U   ui โดยที่ดูคาความถูกตองในการคัดกรองตัวแปรที่มีคามากที่สุด
i 1

2. คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของจํานวนตัวแปรอิสระที่นอยที่สุดของเซต Ti ที่ทําให si  Ti
ในการหาค าเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานจํานวนตัวแปรอิสระที่ นอยที่สุดของเซต Ti ที่ทําให si  Ti จะ
สามารถคํานวณได ก็ตอเมื่ อ si  Ti เทานั้น ดังนั้นจึงกําหนดใหคาที่ ไดจากการนับตําแหนงของตัวแปรอิส ระของเซต Ti
ตั้งแตตัวแรกจนกวาจะมีตัวแปรอิสระในเซต si ครบทุกตัวจึงหยุด โดยที่คาของตําแหนงที่นับจนครบนั้นมีคาเปน Ti ในการ
จําลองครั้งที่ i ซึ่งจากการจําลองขอมูลทั้งหมด 100 ครั้ง จึงดูคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบงมาตรฐานที่มีคานอยที่สุด ซึ่งหาไดจาก

D
M 

i

U

และ S .D. 

D  M 
i

U 1

2

ตามลําดับ

ผลการวิจัย
ผลงานวิจัยในการเปรียบเทียบวิธีคัด กรองตั วแปรสําหรั บขอมูล ที่มีมิติ สูง ซึ่งประกอบไปดวยวิธีการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุเชิงเสน(UR) วิธีลาสโซ(LASSO) วิธีการกรองตัวแปรที่เปนอิสระโดยการคงตัวแปรที่สําคัญ(SIS) วิธีการกรองตัวแปร
ที่เปนอิสระโดยการคงตัวแปรที่สําคัญดวยคาความสัมพันธของระยะหาง(DC-SIS) และวิธีการกรองตัวแปรดวยการถดถอยริดจ
แบบวนซ้ํา(ITRRS) โดยเกณฑที่ใ ชในการตั ดสินใจคือ คาความถูกตองในการคัดกรองตัวแปร กับ คาเฉลี่ยและค าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของจํานวนตัวแปรอิสระที่นอยที่สุดของเซต Ti ที่ทําให si  Ti
จากตารางที่ 1 พบวาวิธีลาสโซ(LASSO) เปนวิธีที่สามารถคัดกรองตัวแปรไดถูกตองมากที่สุด โดยที่มีเพียงกรณึเดียว
ที่ไ มส ามารถคั ดกรองได ถูกตอง จะเห็ นวาเมื่อค า SNR = 2 จะส งผลให คาความถูกตองในการคั ดกรองมี คาลดลง เมื่ อ
เปรียบเทียบกับคา SNR = 8 สวนวิธีที่เหลือนั้นจะสามารถคัดกรองไดถูกตองในกรณีที่มีตัวแปรอิสระเปน 1000 และคา
ความสั ม พันธเป น 0.5 โดยวิธีวิธีการวิเคราะห การถดถอยพหุ เชิ ง เส น(UR) เป นวิธีที่ส ามารถคัด กรองได ดี เป นลําดั บที่ ส อง
สามารถคัดกรองไดถูกตองประมาณ 50 % วิธีการกรองตัวแปรที่เปนอิสระโดยการคงตัวแปรที่สําคัญ(SIS) และวิธีการกรองตัว
แปรที่เปนอิสระโดยการคงตัวแปรที่สําคัญดวยคาความสัมพันธของระยะหาง(DC-SIS) เปนวิธีที่สามารถคัดกรองไดดีเปนลําดับ
ที่สาม สามารถคัดกรองไดถูกตองประมาณ 25 % สวนวิธีการกรองตัวแปรดวยการถดถอยริดจแบบวนซ้ํา(ITRRS) เปนวิธีที่
สามารถคัดกรองไดแยที่สุด
จากตารางที่ 2 พบวาวิธีลาสโซ(LASSO) เปนวิธีที่สามารถคัดกรองตัวแปรไดดีที่สุด โดยที่คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานของทุกกรณีในคาที่นอยที่สุด โดยที่คาเฉลี่ยจะมีคาที่ไมหางจากจํานวนคาสัมประสิทธิ์  j ที่ไมเทากับ 0 โดยวิธีการ
กรองตัวแปรที่เปนอิสระโดยการคงตัวแปรที่สําคัญ(SIS) และวิธีการกรองตัวแปรที่เปนอิสระโดยการคงตัวแปรที่สําคัญดวยคา
ความสัมพันธของระยะหาง(DC-SIS) เปนวิธีที่สามารถคัดกรองไดดีเปนลําดับที่สอง วิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุเชิงเสน(UR)
เปนวิธีที่สามารถคัดกรองไดดีเปนลําดับที่สาม สวนวิธีการกรองตัวแปรดวยการถดถอยริดจแบบวนซ้ํา(ITRRS) เปนวิธีที่สามารถ
คัดกรองไดแยที่สุด
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ตารางที่ 1 แสดงคาความถูกตองในการคัดกรองตัวแปรของแตละสถานการณ จากขอมูลจําลอง 100 แบบจําลอง
ความแมนยําในการคัดกรองตัวแปร (U)
ความสัมพันธของตัวแปรอิสระ

วิธีการคัด
กรองตัว
แปร

SNR = 2

SNR = 8
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2
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3
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3
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0
หมายเหตุ วิธี SIS และวิธี DC-SIS จะตองกําหนดจํานวนตัวแปรอิสระที่ผานการคัดกรองซึ่งจะตองมีจํานวนนอยวาจํานวน
ขนาดตัวอยาง (d<n) ในที่นี้เรากําหนดให d1 

 n 
 n 
n
d2  2
d 3  3 
และ

 ln  n  
 ln  n  
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ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของจํานวนตัวแปรอิสระที่นอยที่สุดของเซต Ti ที่ทําให si  Ti ของแต
ละสถานการณ จากขอมูลจําลอง 100 แบบจําลอง

วิธีการคัด
กรองตัว
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วิธีการคัด
กรองตัว
แปร

ความสัมพันธของตัวแปรอิสระ
SNR = 2
  0.5
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s 6

s  10

s  20

s 6

s  10

s  20
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80.92
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SIS(d1) 17.47
SIS(d2) 24.21
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S.D.
M
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สรุปและอภิปรายผล
ผลจากความแตกตางระหวางจํานวนตัวแปรอิสระ
จากผลที่ไดจะพบวาประสิทธิสิทธิภาพในการหาคาความแมนยําในการคัดกรองตัวแปร (U) ของวิธีการคัดกรองทั้ง 5
วิธี วิธี LASSO เปนวิธีที่สามารถคัดกรองตัวแปรอิสระไดถูกตองมากที่สุด โดยที่วิธี UR เปนวิธีที่มีความสามารถรองลงมาแตจะ
ทําไดดีในกรณีที่มีจํานวนตัวแปรอิสระเทากับ 1000 และประสิทธิภาพในการหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของต่ํา
แหนงตัวแปรอิสระที่ผานการคัดกรองเปนตัวสุดทายนั้น วิธี LASSO เปนวิธีที่ใหคาเฉลี่ยต่ําที่สุด โดยที่วิธี SIS และ วิธี DC-SIS
เปนวิธีที่มีความสามารถรองลงมาแตจะทําไดดีในกรณีที่มีจํานวนตัวแปรอิสระเทากับ 1000
ผลจากความแตกตางระหวางความสัมพันธภายในตัวแปรอิสระ
จากผลที่ไดจะพบวาประสิทธิสิทธิภาพในการหาคาความแมนยําในการคัดกรองตัวแปร (U) ของวิธีการคัดกรองทั้ง 5
วิธี เมื่อขนาดของความสัมพั นธเปน 0.5 จะสามารถคั ดกรองไดถูกต องมากกวา เมื่อขนาดของความสัมพันธเปน 0.9 และ
ประสิทธิภาพในการหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของต่ําแหนงตัวแปรอิสระที่ผานการคัดกรองเปนตัวสุดทาย ของ
วิธีการคัดกรองทั้ง 5 วิธี เมื่อขนาดของความสัมพันธเปน 0.5 จะใหคาเฉลี่ยนอยกวา เมื่อขนาดของความสัมพันธเปน 0.9
ผลจากความแตกตางระหวางคาอัตราสวนสัญญาณตอสัญญาณรบกวน
จากผลที่ไดจะพบวาประสิทธิสิทธิภาพในการหาคาความแมนยําในการคัดกรองตัวแปร (U) ของวิธีการคัดกรองทั้ง 5
วิธี เมื่อคาอัตราสวนสัญญาณตอสัญญาณรบกวนเปน 8 จะสามารถคัดกรองไดถูกตองมากกวา เมื่อคาอัตราสวนสัญญาณตอ
สัญญาณรบกวนเปน 2 และประสิทธิภาพในการหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของต่ําแหนงตัวแปรอิสระที่ผานการคัด
กรองเปนตัวสุดทาย ของวิธีการคัดกรองทั้ง 5 วิธี เมื่อขนาดของความสัมพันธเปน 8 จะใหคาเฉลี่ยนอยกวา เมื่อขนาดของ
ความสัมพันธเปน 2
ขอเสนอแนะ
จากงานวิจัยนี้ผูสนใจอาจจะนําไปศึกษาตอไดอีกในเรื่องของ
1. วิธีการคัดกรองตัวแปร ในงานวิจัยนี้เลือกมาศึกษาทั้งหมด 5 วิธี ซึ่งในความเปนจริงยังมีวิธีอื่นๆ ที่นาสนใจโดยผูที่
สนใจอาจจะนําวิธีการคัดกรองตัวแปรอื่นๆ มารวนพิจารณา
2. ขอบเขตในการวิจัย ในเรื่องของลักษณะขอมูล , ขนาดตัวอยาง , จํานวนตัวแปรอิสระ , ความสัมพันธของตัวแปร
อิสระ (Correlation) อาจจะมีการเพิ่มหรือลดใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
3. กรณีที่ Y ไมมีการแจกแจงแบบปกติ
4. กรณีที่รูปแบบความสัมพันธของตัวแปรอิสระเปลี่ยนไป

S.D.
32.6
-
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ขององคปกครองทองถิ่นในพืน้ ที่จังหวัดสมุทรสงคราม
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการน้ําเสียขององคปกครอง
ทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนในชุมชนเขตจังหวัดสมุทรสงคราม 3 อําเภอ ประกอบไป
ดวยประชาชนในชุมชนเขตอําเภอบางคนฑี เขตอําเภออัมพวา และเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 400 คน
โดยใชการสุมแบบกลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน
และวิเคราะหโดยใช t-test และ One-Way ANOWA ผลการวิจัยพบวา ผลการประเมินอยูในระดับ มาก ( x =3.46 , sd
=0.780) และการเปรียบเทียบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการน้ําเสียขององคปกครอง
ทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพศ การศึกษา รายไดครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน อาชีพ ไมมีความแตกตางกัน สวน อายุ
พบวา มีความแตกต างกันอยางมีนัยสําคั ญที่ .05 โดย ผู ประเมินที่มีอายุต่ํากวา 20 ป มี การประเมินนโยบายและแผนการ
บริหารจัดการน้ําเสียขององคป กครองทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ด านการมีสวนร วมในการบริหารจัดการน้ําเสี ย
แตกตางกับอายุ 41 – 60 ป
คําสําคัญ : การประเมินผล , การปฏิบัติงานตามนโยบาย , แผนการบริหารจัดการน้ําเสีย
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Abstract
The objective of this study was aimed to performance appraisal by the policy and Wastewater
management plan of Local Administrative Organization in Samut Songkhram Province sorted with
personal particulars. The samples of this research work are 400 people of three districts in Samut
Songkhram province such as Mueang Samut Songkhram, Bang Khonthi and Amphawa districts. The
research work the obtained data are analyzed with an instant computer program. The used statistic are
frequencies, percentages, means and standard deviations. The data are also analyzed with t-test
technique and One-Way ANOVA technique. The research findings:The results were very high ( x =3.46 ,
sd =0.780) and A Comparison of Performance appraisal by the policy and Wastewater management plan
of Local Administrative Organization in Samut Songkhram Province, gender, education, family income,
monthly average occupation, occupation did not differ. Age was found to be significantly different at .05.
The evaluators under the age of 20 years had an assessment of wastewater management policies and
plans. Of local government in Samut Songkhram province. Participation in Wastewater Management In
contrast to the age of 41-60 years, the results were very high
Key words: Performance Appraisal, Policy Implementation, Management
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บทนํา
แมกลองตอนลางมีแมน้ําสายสําคัญ คือ แมน้ําแมกลอง ที่ไหลผานจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และออก สูอาวไทยที่
จังหวัดสมุทรสงคราม แมน้ําแมกลองมีความยาว 140 กิโลเมตร ไหลผานพื้นที่ที่มีการใชประโยชนที่ดินที่หลากหลาย อีกทั้ง
รองรับการระบายน้ําจากคลองยอยที่เกิดจากกิจกรรมหลากหลายสงผลใหเกิดปญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ํา ซึ่งพบวา
สาเหตุหลักของปญหามาจาก 1) น้ําเสียชุมชนโดยการระบายน้ําทิ้งจากชุมชน บานเรือน และรีสอรทที่ตั้งอยูริมน้ํา 2) น้ําเสีย
จากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งสวนใหญอยูในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม เชน โรงน้ําปลา โรงงานปลาปน เปนตน ในอดีตที่ผานมามี
วิกฤตการณน้ําเสียหลายครั้งจากโรงงานน้ําตาล และโรงงาน ฟอกยอม ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอยาง
รุนแรง 3) น้ําเสียจากเกษตรกรรม เกิดจากการใชปุยในการทํานาขาวที่ไมเหมาะสม ในเขตโครงการชลประทานแมกลองใหญ
(จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี) ทําใหน้ําที่ระบายออกลงสูคลองระบายน้ําและแมน้ําแมกลองมีการปนเปอนของไนเต
รด ซึ่งจะสงผลกระทบตอน้ําของแมน้ําแมกลอง นอกจากนี้ยังมีการใชสารเคมีมากเกินความจําเปนในการทําสวนผลไมเขต
อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ซึ่งสงผลทําใหคุณภาพน้ําของแมน้ําแมกลองดอยลงเชนกัน 4) น้ําเสียจากฟารมปศุสัตว
จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งสวนใหญไมไดรับการบําบัดหรือไมไดรับการดูแลอยางถูกตอง ทําใหน้ําเสียไหลลงสูคลอง
ระบายน้ําและไหลลงสูพื้นที่ตอเนื่องคือ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กอใหเกิดปญหาน้ําเนาเสียในคูคลองสายตางๆ
จากการศึกษาคุณภาพน้ําคลองในจังหวัดสมุทรสงครามตั้งแตป พ.ศ. 2555-2557 พบวามีคุณภาพที่ไมเปนไปตาม
มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน (ชัยศรี และคณะ, 2555) และแหลงน้ําที่นํามาใชเปนน้ําเพื่อการบริโภคมีการปนเปอนของสาร
โลหะหนักหลายชนิด (ทัศนี พลกลา และพัชพร ศรีสงวน, 2555) สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 8 ไดติดตามสํารวจคุณภาพน้ําใน
แมน้ําแมกลอง พบวาในป 2557 คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใชถึงเสื่อมโทรม ปญหาน้ําเสียดังกลาวของลุมน้ําแมกลองตอนลาง
สงผลกระทบตอการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงครามเปนอยางมาก ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่ง
ที่ทุกภาคสวนจะเปนตองรวมมือกันแกไขปญหาน้ําเสียอยางเรงดวน
นโยบายและการวางแผนจัดการแบบมีสวนรวมเพื่อความมั่นคงดานน้ําจังหวัดสมุทรสงคราม โดยเฉพาะการจัดการ
น้ําเสีย มี เป าหมายที่ จะตอบโจทยวา “จะสร างการเรี ย นรู ข องคนในพื้ นที่เ พื่ อจัด ทํ าขอมู ล สําหรั บวางแผนบริห ารจัด การ
ทรัพยากรน้ําที่นําไปสูการปฏิบัติ จริงไดอยางไร” เพื่อการพัฒนาองคค วามรูท างวิช าการที่สนับ สนุนการจัดทํ าแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําแบบมีสวนรวม และนําสูการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบมีสวนรวมในระดับจังหวัดและใน
ระดับองคกรปกครองสวนท องถิ่น (ชิษนุวัฒน มณีศรีขํา ผูประสานงานศูนย ประสานงานวิจัยเพื่ อทองถิ่น จ.สมุทรสงคราม
,online:2558)
การประเมินผลนโยบายเปนการศึกษาถึงสาเหตุที่จะทําใหนโยบายหนึ่งๆ ประสบผลสําเร็จหรือลมเหลว กลาวคื อ
เปนความพยายามที่จะหาสาเหตุหรือปจจัยที่ทําใหนโยบายสามารถตอบโจทยหรือแกไขปญหาไดอยางตรงจุด และในทาง
กลับกันในบางครั้งการประเมินผลนโยบายก็เปนการหาสาเหตุหรือปจจัยที่ทําใหนโยบายไมสามารถแกไขปญหาไดหรือเปน
นโยบายที่ผูคนไมยอมรับและปฏิบัติตาม (วรเดช จันทรศรและ ไพโรจน ภัทรนรากุล.(2541)
การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการน้ําเสียของ องค
ปกครองท องถิ่ นในพื้ นที่ จัง หวัดสมุ ท รสงครามเพื่ อนําไปสู การบริ ห ารจัด การน้ําเสี ย อย างยั่ง ยื นและเป นรูป ธรรม โดยทั้ ง
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผูเกี่ยวของทุกฝาย และชุมชนตองทํางานรวมกันอยางบูรณาการในการทบทวนและปรับปรุงการ
จัดการน้ําเสียใหมีความเหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงเพื่อใหประสิทธิผลและประสิทธิภาพอยางยั่งยืน
วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
1. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการน้ําเสียของ องคกรปกครองทองถิ่นในพื้นที่
จังหวัดสมุทรสงคราม
ขอบเขตของโครงการวิจัย
พื้นที่ ที่ทําการศึกษา ไดแก การศึ กษาวิจัย ในครั้งนี้ผูวิจัยจะทําการศึกษาเฉพาะในเขตพื้นที่ จังหวัดสมุทรสงคราม
เทานั้น มีแมน้ําแมกลองเปนแมน้ําสายหลักที่ไหลผานพื้นที่ 3 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอบางคนฑี อําเภออัมพวา และอําเภอ
เมื อง จัง หวัด สมุ ท รสงคราม การดํ าเนินงานวิจัย อยู ใ นช วงเดือนตุ ล าคม 2559 ถึ ง เดือนเมษายน 2560 การศึ กษาจะ
ทําการศึกษาเฉพาะ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผน ปญหาและความตองการของประชาชนดานการ
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บริ ห ารและการจัด การน้ํา สี ย ของ อปท.จ.สมุ ท ธสงคราม ได แ ก 1) ด า นการมี ส วนร ว มในการบริ ห ารจัด การน้ํา เสี ย
2) ดานผลกระทบ 3) ดานความพึงพอใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการน้ําเสีย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. นําผลวิจัยที่ ไดไปใหหนวยงานภาครัฐ และทองถิ่นที่ เกี่ย วของเชน สาธารณสุข จังหวัดสมุท รสงคราม สิ่งแวดลอม
จัง หวัด สิ่ งแวดลอมภาค และองคการบริ ห ารส วนตํ าบล (อบต.) ต างๆ นําไปสรางเปนกลยุท ธแ ละวิธีการบริห ารจัด การ
ทรัพยากรน้ําเสียของทองถิ่นโดยหนวยงานทองถิ่นสามารถนําไปใชในการวางแผนจัดการเพื่อลดหรือปองกันผลกระทบของ
ปจจัยที่ทําใหคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม
2. นําผลวิจัย ที่ ไ ดไ ปให หนวยงานภาครั ฐ ระดับ จัง หวัด เช น สาธารณสุ ขจัง หวัดสมุ ท รสงคราม สิ่ ง แวดล อมจัง หวัด
สิ่งแวดลอมภาค และองคการบริหารสวนเทศบาล/ตําบล (อบต./อบท.) ตางๆไปสรางแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
เสียของทองถิ่นโดยหนวยงานทองถิ่นสามารถนําไปใชในการวางแผนจัดการเพื่อลดหรือปองกันผลกระทบของปจจัยที่ทําให
คุณภาพน้ําเสื่อมโทรม
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากแนวคิดและทฤษฎีดั งกลาวผูวิจัย ไดนําเอาแนวคิดฤษฎีการประเมินนโยบาย และการบริหารจัดการแผนของ
ศ.ดร.วรเดช จันทรศรและ รศ.ดร.ไพโรจน ภัทรนรากุล.(2541 หนา 44) ทฤษฎีระบบ ของ Easton, David. (1965). และ
นโยบายและแผนการบริหารและการจัดการน้ําสียของ อปท.จ.สมุทรสงคราม จึงไดสรุปเปนกรอบแนวคิดดังนี้

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ขอมูลทั่วไป

การประเมินนโยบาย และแผนการบริหาร
จัดการน้ําเสียขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
พื้นที่ จ.สมุทรสงคราม

- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- อาชีพ
- รายไดครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน
ระเบียบวิธีวิจัย

- ดานการมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ําเสีย
- ดานผลกระทบ
- ด า นความพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ นโยบายและ
แผนการบริหารจัดการน้ําเสีย

ประชากร ไดแก ประชาชนในชุมชนเขตจังหวัดสมุทรสงคราม 3 อําเภอ ประกอบไปดวยประชาชนในชุมชนเขต
อําเภอบางคนฑี เขตอําเภอ อัมพวา และเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ผูวิจัยใชการคํานวณตัวอยางดวยสูตรของยามา
เน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 300 คน ใชการสุมแบบอยางงาย (Random Simple Sampling) เครื่องมือวิจัยเปนแบบสอบถาม
สถิติที่ใชประกอบดวย สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานเพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน ไดแก สถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variances : One

Way ANOVA)
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามประสิทธิผลการประเมินนโยบายและแผนการบริหารจัดการน้ําเสีย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เปนดังนี้
เพศ พบวา สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 207 คน คิดเปนรอยละ 51.8 ที่เหลือเปนเพศหญิง จํานวน 293 คน คิด
เปนร อยละ 48.3 ตามลําดับ อายุ พบวา ส วนใหญเป นมีอายุระหวาง 41–60 ป จํานวน 210 คน คิด เปนรอ ยละ 52.5
รองลงมาอายุระหวาง 21 - 40 ป จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 34.8 รองลงมาอายุ61 ป ขึ้นไป จํานวน 40 คน คิดเปน
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รอยละ 10.0 และอายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 2.8 ระดับการศึกษา พบวา สวนใหญระดับมัธยมศึกษาหรือ
ต่ํากวา จํานวน 206 คน คิดเปนร อยละ 51.5 รองลงมาระดับปริญญาตรี จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 22.3 รองลงมาระดั บ
อนุปริญญา/ปวช./ปวส. จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 22.0 รองลงมาระดับ สูง กวาปริญ ญาตรี จํานวน 15 คน คิด เปนรอย
ละ 3.8 และระดับการศึกษาอื่น ๆ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.5 อาชีพ พบวา สวนใหญอาชีพเกษตรกร จํานวน 145
คน คิดเปนรอยละ 36.3 รองลงมาอาชีพพนักงานเอกชน จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 19.0 รองลงมาอาชีพรับจาง จํานวน 57 คน คิด
เปนรอยละ 14.3 รองลงมาอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 50 คน คิด เปนรอยละ 12.5 รองลงอาชีพ คาขายจํานวน 45
คน คิดเปนรอยละ 11.3 และอาชีพอื่น ๆ จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 6.8 รายไดครอบครัวเฉลี่ย/ตอเดือน พบวา ผูมี
รายไดตั้งแต 20,001 บาท ขึ้นไป จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 35.8 รองลงมาผูมีรายได 15,001 - 20,000 บาท จํานวน 90
คน คิดเปนรอยละ 22.5 รองลงมา ผูมีรายได 10,001 - 15,000 บาท จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 21.3 และผูมีรายไดต่ํากวา
10,000 บาท จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 20.5
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหระดับของการประเมินนโยบายและแผนการบริหารจัดการน้ําเสียขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เปนดังนี้
ขอที่ ดานการประเมินและแผนการบริหารจัดการน้ําเสีย
ดานการมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ําเสีย
1
ทานเคยร วมจัด ทําแผนการปฏิบั ติง านดานการบริ หาร
จัดการน้ําเสียในพื้นที่ของทานหรือไม
2
ทานเคยเขารวมกิจกรรมในการปองกันแกไขการบริหาร
จัดการน้ําเสียในพื้นที่ของทานหรือไม
3
ทานเคยติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหาร
จัดการน้ําเสียในพื้นที่ของทานหรือไม
4

ทานเคยเข ารวมพิจารณาสาเหตุที่ ทําใหน้ําเสี ยในพื้นที่
ของทานหรือไม
5
ทานเคยเขารวมใหขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน เมื่อมี
การจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําหรือโครงการที่เกี่ยวของ
กับปญหาน้ําเสีย ในพื้นที่ของทานหรือไม
สรุปดานการมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ําเสีย
ดานผลกระทบ
1

ปญหาน้ําเสียสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตประจําวัน
หรือไม
2
ปญหาน้ําเสียสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในพื้นที่ของทาน
หรือไม
3
ปญหาน้ําเสียสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของทาน
หรือไม
4
นโยบายดานการบริหารจัด การน้ําเสีย ในพื้นที่ของทานมี
ประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด
5
ทานคิดวาหนวงงานที่เกี่ยวของไมเขมงวดในการตรวจสอบ
และบังคับใชกฎหมาย ตอผูที่กอใหเกิดปญหาน้ําเสีย
สรุปดานผลกระทบ
ดานความพึงพอใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการน้ําเสีย
1
ทานมี ความพึ งพอใจต อการปฏิ บั ติ งานของเจาหนาที่ ใ น

x

sd

ระดับ

3.37

1.268

ปานกลาง

3.33

1.259

ปานกลาง

3.36

1.298

ปานกลาง

3.42

2.417

ปานกลาง

3.26

1.262

ปานกลาง

3.35

1.300

ปานกลาง

4.16

0.893

มาก

4.18

0.901

มาก

4.14

0.911

มาก

3.48

1.092

มาก

3.49

1.165

มาก

3.89

0.763

มาก

3.06

0.992

ปานกลาง
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ดานการประเมินและแผนการบริหารจัดการน้ําเสีย
การบริหารจัดการน้ําเสียหรือไม
2
ท า นคิ ด ว า ระยะเวลาในการดํ า เนิ น โครงการมี ค วาม
เหมาะสมหรือไม
3
ทานมี ความพึง พอใจต อการประชาสัม พั นธเ กี่ย วกับ การ
บริหารจัดการน้ําเสียหรือไม
4
ทานมีความพึงพอใจในการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวน
รวมในการดําเนินงานดานการบริหารจัดการน้ําเสีย
5
ทานมีความพึงพอใจในภาพรวมของการบริหารจัดการน้ํา
เสียของหนวยงานในพื้นที่ของทานหรือไม
สรุ ป ด านความพึ งพอใจเกี่ ยวกั บ นโยบายและแผนการบริ ห าร
จัดการน้ําเสีย
ภาพรวม
ขอที่

ระดับ

x

sd

3.04

0.971

ปานกลาง

3.11

0.991

ปานกลาง

3.33

1.797

ปานกลาง

3.20

0.947

ปานกลาง

3.15

0.927

ปานกลาง

3.46

0.780

มาก

สรุปภาพรวม มีผลการประเมินอยูในระดับ มาก ( x =3.46 , sd =0.780) และแบงเปนรายดานแสดงผลไดดังนี้
ดานการมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ําเสีย พบวา อยูในระดับ ปานกลาง ( x =3.35, sd =1.300) และหาก
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ทานเคยเขารวมพิจารณาสาเหตุที่ทําใหน้ําเสียในพื้นที่ของทานหรือไม มีผลการประเมินอยูในระดับ
ปานกลาง ( x =3.42 , sd =2.417) รองลงมา ทานเคยรวมจัดทําแผนการปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการน้ําเสียในพื้นที่ของ
ทานหรือไม มีผลการประเมินอยูในระดับ ปานกลาง ( x = 3.37 , sd = 1.268) รองลงมา ทานเคยติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนการบริหารจัดการน้ําเสียในพื้นที่ของทานหรือไม มีผลการประเมินอยูในระดับ ปานกลาง ( x = 3.36 , sd = 1.298)
รองลงมา ทานเคยเขารวมกิจกรรมในการปองกันแกไขการบริหารจัดการน้ําเสียในพื้นที่ของทานหรือไม มีผลการประเมินอยูใน
ระดับ ปานกลาง ( x = 3.33 , sd = 1.259) สวนลําดับสุดทาย ทานเคยเขารวมใหขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน เมื่อมีการ
จัดทําแผนบริหารจัดการน้ําหรือโครงการที่เกี่ยวของกับปญหาน้ําเสีย ในพื้นที่ของทานหรือไม มีผลการประเมินอยูในระดับ
ปานกลาง ( x = 3.26 , sd = 1.262)
ดานผลกระทบ พบวา อยูในระดับ มาก ( x =3.89, sd =0.763) และหากพิจารณาเปนรายขอ พบวา ปญหาน้ํา
เสียสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในพื้นที่ของทานหรือไม มีผลการประเมินอยูในระดับ มาก ( x =4.18, sd =0.901) รองลงมา
ปญหาน้ําเสียสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตประจําวันหรือไม มีผลการประเมินอยูในระดับ มาก ( x = 4.16 , sd =0.893)
รองลงมา ปญหาน้ําเสียสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของทานหรือไม มีผลการประเมินอยูในระดับ มาก ( x = 4.14 ,
sd =0.911) รองลงมา ทานคิด วาหนวงงานที่เกี่ ยวของไม เขมงวดในการตรวจสอบและบังคับ ใชกฎหมาย ตอผูที่ กอใหเกิ ด
ปญหาน้ําเสีย มีผลการประเมินอยูในระดับ มาก ( x = 3.49 , sd =1.165) สวนลําดับสุดทาย นโยบายดานการบริหารจัดการ
น้ําเสียในพื้นที่ของทานมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด มีผลการประเมินอยูในระดับ มาก ( x = 3.48 , sd = 1.092)
ด า นความพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ นโยบายและแผนการบริ ห ารจั ด การน้ํ า เสี ย พบว า อยู ใ นระดั บ ปานกลาง
( x =3.15, sd =0.927) และหากพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทานมีความพึงพอใจในการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
การดําเนินงานดานการบริหารจัดการน้ําเสีย มีผลการประเมิ นอยูในระดับ ปานกลาง ( x =3.33, sd =1.797) รองลงมา
ทานมีความพึงพอใจในภาพรวมของการบริหารจัดการน้ําเสีย ของหนวยงานในพื้นที่ของทานหรือไม มีผลการประเมินอยูใ น
ระดับ ปานกลาง ( x = 3.20 , sd =0.947) รองลงมา ทานมีความพึงพอใจตอการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
น้ําเสียหรือไม มีผลการประเมินอยูในระดับ ปานกลาง ( x = 3.11 , sd =0.991) รองลงมา ทานมีความพึงพอใจตอการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการบริหารจัดการน้ําเสียหรือไม มีผลการประเมินอยูในระดับ ปานกลาง ( x = 3.06 , sd =0.992)
สวนลําดับสุดทาย ทานคิดวาระยะเวลาในการดําเนินโครงการมีความเหมาะสมหรือไม มีผลการประเมินอยูในระดับ ปานกลาง
( x =3.04 , sd =0.971)
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบระดับการประเมินนโยบายและแผนการบริหารจัดการน้ําเสียขององค
ปกครองทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบระดับการประเมินนโยบายและแผนการบริหารจัดการน้ําเสียขององคปกครอง
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ทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพศ การศึกษา รายไดครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน อาชีพ ไมมีความแตกตางกัน สวน อายุ
พบวา มีความแตกต างกันอยางมีนัยสําคั ญที่ .05 โดย ผู ประเมินที่มีอายุต่ํากวา 20 ป มี การประเมินนโยบายและแผนการ
บริหารจัดการน้ําเสียขององคป กครองทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ด านการมีสวนร วมในการบริหารจัดการน้ําเสี ย
แตกตางกับอายุ 41 – 60 ป
อภิปรายผล
ผูวิจัยขอนําเสนอการอภิปรายผล โดยแยกเปนประเด็นตามวัตถุประสงคและสมมติฐานในวิจัยดังนี้ การประเมิน
นโยบายและแผนการบริหารจัดการน้ําเสียขององคปกครองทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามในภาพรวมมีผลการประเมิน
อยูในระดับ มาก ( x =3.46, sd =0.780) โดยดาน ผลกระทบอยูในระดับมาก สวนดานการมีสวนรวมในการจัดการน้ําเสีย
และความพึงพอใจอยูใ นระดับปานกลาง นั้นอธิบายไดวา การประเมินผลโครงการนั้นตองมีเกณฑ และตัวชี้วัด (Indicator)
ระดับความสําเร็จของโครงการใหทราบ ซึ่งโดยทั่วไปแลวเกณฑที่ใชในการประเมินผลโครงการ (วรเดช จันทรศรและไพโรจน
ภัทรนรากุล.2541 : 44) มีดังนี้ 1. เกณฑประสิทธิภาพ (Efficiency) มีตัวชี้วัด เชน สัดสวนของผลผลิตตอคาใชจาย ผลิตภาพ
ตอหนวยเวลาผลิตภาพตอกําลังคน ระยะเวลาในการใหบริการ 2. เกณฑประสิทธิผล (Effectiveness) มีตัวชี้วัดเชน ระดับการ
บรรลุเป าหมาย ระดั บการบรรลุ ตามเกณฑมาตรฐาน ระดั บการมี สวนรวม ระดับความเสี่ย งของโครงการ 3. เกณฑค วาม
พอเพียง (Adequacy) มีตัวชี้วัดเชน ระดับความพอเพียงของทรัพยากร 4. เกณฑความพึงพอใจ (Satisfaction) มีตัวชี้วัดเชน
ระดับความพึงพอใจ 5. เกณฑความเปนธรรม (Equity) มีตัวชี้วัดคือ การใหโอกาสกับผูดอยโอกาส ความเปนธรรมระหวางเพศ
ระหวางกลุมอาชีพ ฯลฯ 6. เกณฑความกาวหนา (Progress) มีตัวชี้วัดเชน ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมายรวมกิจกรรมที่ทํา
แลวเสร็จ ทรัพยากรและเวลาที่ใช ไป 7. เกณฑความยั่ง ยืน (Sustainability) ตัวชี้ วัด เชน ความอยูรอดของโครงการดาน
เศรษฐกิจสมรรถนะด านสถาบั น ความเป นไปได ใ นด านการขยายผลของโครงการ 8. เกณฑ ค วามเสีย หายของโครงการ
(Externalities) มีตัวชี้วัด เชน ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมผลกระทบดานเศรษฐกิจผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรม เปนตน
การเปรีย บเทีย บการประเมินนโยบายและแผนการบริหารจัดการน้ําเสีย ขององค ปกครองท องถิ่ นในพื้ นที่จังหวัด
สมุ ทรสงครามอายุ พบวา มี ความแตกตางกันอย างมี นัย สํ าคั ญที่ .05 โดย ผู ประเมิ นที่ มี อายุต่ํ ากวา 20 ป มี การประเมิ น
นโยบายและแผนการบริหารจัดการน้ําเสียขององคปกครองทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ดานการมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการน้ําเสีย แตกตางกับอายุ 41 – 60 ป อธิบายไดวา ในอายุ 41 – 60 ป ซึ่งเปนวัยผูใหญ และมีอาชีพ รายไดการ
ทํางานที่ไมแตกตางกันมากในบริบทชุมชน จะมีการเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ําเสียมากวาเด็กที่มีอายุต่ํากวา 20
ป เพราะมองเห็ นประโยชนตอการทํามาหากินและการสรางคุ ณภาพชีวิตที่ ดีใหเ กิดขึ้นในชุม ชน และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดมีนโยบายใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนในดานการจัดการน้ําเสียในพื้นที่เพื่อการอุปโภคบริโภค
และการทําเกษตรกรรม การประมง และการสรางคุณภาพชีวิตที่ปราศจากมลพิษ สอดคลองกับการวิจัยของพระครูวินัยธร
สุธินันท กนฺตวีโร (2557) ที่ไดทําการศึกษาการวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการน้ําเสียของชุมชนคลอง ๕
อําเภอธัญ บุรี จังหวัดปทุ มธานี พบวา ควรให มีการเลื อกประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบล ในการจัดการน้ําเสียของชุมชนคลอง ๕ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีเพิ่มขึ้นกวาเดิม และองคการ
บริหารสวนตําบลในพื้นที่ควรใหประชาชนจะมีสวนรวมในการตรวจสอบความโปรงใสของการบริหารงานขององคการบริหาร
สวนตํ าบลในการจัด การน้ําเสี ยของชุม ชนคลอง ๕ อําเภอธัญบุ รี จัง หวัด ปทุ มธานี ให ตอเนื่อง เพื่ อที่จะเปนประโยชนต อ
สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ
ควรมีการอบรมและวางแผนในการใหความรูประชานชนเกี่ยวกับการเขามามีการจัดการน้ําเสียขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการจัดการน้ําเสียขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ควรกําหนดเปนนโยบายโดยการ
ประกาศเปนเทศบัญญัติเพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมีสวนรับทราบและปฏิบัติตามเทศบัญญัตินั้น
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรางสรรค เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมโดย
ใช กระบวนการ เรี ยน-เลน-ฝกฝน และวิธีสอนแบบปกติ กลุ มตั วอยาง คื อ นักเรีย นจํานวน 82 คน กําลั งศึ กษาในปการ
การศึกษา 2558 จากโรงเรียนวัดลาดสนุนของจังหวัดปทุมธานี ผูวิจัยแบงนักเรียนเปน 2 กลุม ไดแก กลุมทดลองและกลุม
ควบคุม แตละกลุมมีนักเรียน 41 คน กลุมทดลองไดรับการสอนโดยใชกระบวนการ เรียน-เลน-ฝกฝน และกลุมควบคุมไดรับ
การสอนโดยใช วิธีสอนแบบปกติ การออกแบบการศึกษาครั้ งนี้เ ปนรูป แบบ randomized Pretest-Posttest Control
Group Design เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการ เรียน-เลน-ฝกฝน แผนการจัดการ
เรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบปกติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค ผูวิจัยรวบรวม
ขอมูลทั้งสองกลุมดวยตนเอง แตละกลุมใชเวลาทดลอง 12 ชั่วโมง ผลการวิจัย พบวา กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความคิดสรางสรรคสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หลังการเรียน กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความคิดสรางสรรค สูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ : เรียน-เลน-ฝกฝน รูปสี่เหลี่ยม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ความคิดสรางสรรค
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Mathematics Achievement and Creative Thinking of
fifth Grade Students on the Topic Quadrilateral
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Abstract
The objective of this research was to compare achievement and creative thinking on the topic
quadrilateral by using process Learn-Play-Practice and by using conventional method. The sample group
were 82 students, who study in the academic year 2015, from Watladsanun school of Pathumthani
province. The researcher was divided students into 2 groups: the experimental group and the controlled
group. Each group consisted of 41 students. The experimental group was taught by using the process
Learn-Play-Practice and the controlled group was taught by using the conventional method. The design of
this study was the Randomized Pretest-Posttest Control Group Design. Tools used in this research were:
Lesson plan by using the process Learn-Play-Practice, Lesson plan by using by using the conventional
method, the achievement test and the creative thinking test. The researcher collected data both groups
manually. Each groups time taken for this experiment was 12 hours. The results of this research were as
follows: the experimental group had achievement and creative thinking was significantly higher than the
controlled group. (p<.01) After study, the experimental group had better achievement and creative
thinking at the level of significance .01. (p<.01)
Keywords: Learn-Play-Practice, Quadrilateral, Mathematics Achievement, Creative Thinking
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บทนํา
การเรีย นเนื้อหาวิชาคณิต ศาสตร เป นส วนสํ าคั ญต อการพั ฒนาระบบความคิด ของมนุษย แ ละเป นพื้ นฐานความรู
สําหรับการศึกษาในระดับสูง อีกทั้งเปนพื้นฐานความรูตอการศึกษาศาสตรอื่น เชน เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร เกษตรศาสตร
วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร เปนตน เนื้อหาคณิตศาสตรมีความสัมพันธกับการดําเนินชีวิตประจําวันของทุกคน เชน การดู
เวลา การสรางที่ พักอาศัย การซื้อขาย รายรับรายจาย การเลือกเครื่องแตงกาย การเดิ นทาง เปนตน โดยเฉพาะในสัมคม
ปจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและเทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว แสดงใหเห็นวา ความรู
คณิตศาสตรยิ่งมีความสําคัญตอมนุษยมากขึ้น จากการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
วัดลาดสนุน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรในภาคเรียนที่ 1/2558
โดยเฉลี่ยเทากับ 36.85 คะแนนจากคะแนนเต็ม 50 คะแนน จัดอยูในระดับ “พอใช” นักเรียนสวนใหญไมมีทักษะการคํานวณ
และการตี ค วามโจทย ป ญ หาคณิต ศาสตร โดยเฉพาะเนื้อหาเกี่ย วกับ จํานวนนับ เศษส วน ทศนิย ม ร อยละ ซึ่ง เป นพื้ น
ฐานความรูคณิตศาสตรที่สําคัญตอการศึกษาในระดับสูงและการดําเนินชีวิตประจําวัน จากการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) ตั้งแตป พ.ศ. 2555 – 2557 พบวา นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรอยูในระดับ “พอใชถึงดี” ทุกระดับชั้น โดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มี
ผลการเรี ยนวิช าคณิต ศาสตรใ นภาคเรี ยนที่ 1/2558 โดยเฉลี่ยเทากับ 36.85 คะแนนจากคะแนนเต็ ม 50 คะแนน และ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ตองเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมชนิดตางๆ จากนั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 ที่ตองนําความรูเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมไปประยุกตใชในเนื้อหาเรื่องอื่นๆ นักเรียนสวนใหญมีความรูพื้นฐานนอยและไมมี
ความคิดสรางสรรคเทาที่ควร อาจเปนเพราะนักเรียนไมรูและไมเขาใจที่มาของสูตรการหาพื้นที่และการหาความยาวรอบรูป
ของรูปสี่เหลี่ยม อีกทั้งสูตรการหาพื้นที่ที่เกี่ยวกับเรื่อง รูปสี่เหลี่ยมมีมากมาย อาจเปนไปไดวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูไม
นาสนใจและขาดแรงกระตุนจากครูสงผลใหนักเรียนไมตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม และไมสามารถ
นําความรูเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
รูปสี่ เหลี่ยมเป นรูป พื้นฐานทางเรขาคณิตแบบสองมิติ ประกอบด วย ความกวางและความยาว รู ปสี่ เหลี่ ยมเป น
สวนประกอบของการสรางสรรคสิ่งประดิษฐตางๆ เชน อาคาร สิ่งของเครื่องใช ผลงานศิลปะ สิ่งปลูกสราง เปนตน เนื้อหา
เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม เปนเนื้อหาสวนหนึ่งในสาระที่ 3 เรขาคณิต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
จุดประสงคการเรียนรูเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เพื่อใหนักเรียนสามารถหาความยาวรอบรูปและหาพื้นที่
ของรูปสี่เหลี่ยมชนิดตางๆ ได ปญหาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอาจจะสามารถแกไขไดโดยการปรับเปลี่ย น
กระบวนการเรี ย นรู ใ ห ส อดคล องกั บ คุ ณ ลั กษณะธรรมชาติ ข องนัก เรี ย นประถมศึ กษา คื อ มี ค วามอยากรู อยากเห็ น มี
จินตนาการและความคิดสรางสรรค มีความสามารถเฉพาะตัว แนวการจัดการศึกษาตองคํานึงถึงนักเรียนมีความสําคัญมาก
ที่สุดและนักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตองสงเสริมพัฒนาการตามธรรมชาติและ
เต็มศั กยภาพของนักเรี ยนจะสงผลใหนักเรี ยนมีคุ ณลักษณะอันพึงประสงค รู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตองมี ความ
หลากหลายโดยตองมีความสอดคลองกับเนื้อหา สื่อการเรียนรูและวิธีวัดผลประเมินผล อีกทั้งตองปลูกฝงคานิยมและลักษณะ
อันพึงประสงค
ปจจุบันประทศไทยกาวเขาสูศตวรรษที่ 21 มากวา 13 ปแลว ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกกําลังเจริญเติบโตไปในทิศ
ทางบวกและผูนําหลายประเทศตางคาดหวังใหเปนยุคของคนรุนใหมที่จะนําพาพัฒนาประเทศไปสูความยั่งยืนในทุกดาน แต
ผูนําหลายประเทศกําลังมองขามปจจัยแหงความสําเร็จที่สําคัญที่วา "ศักยภาพของระบบการศึกษาเพื่อการสงเสริมนวัตกรรม
และความคิดสรางสรรค" ที่จะเปนตัวชี้วัดความสําเร็จของประเทศโดยภาพรวมในศตวรรษที่ 21 (ไกรยศ, 2556) ความทาทาย
ของการกาวสูศตวรรษที่ 21 อยางสมบูรณจึงอยูที่วา ผูนําประเทศจะทําอยางไรใหประชาชมมีความคิดสรางสรรคและสามารถ
สรางนวัตกรรมใหมๆ ไดอยางตอเนื่อง ผูเชี่ยวชาญดานการเรียนรูจากหลายสาขาพยายามศึกษาหาวิธีการกระตุนความคิด
สรางสรรคมาเปนเวลากวา 50 ป พบวา ความคิดสรางสรรคนั้นแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 1) ประเภท Big C หมายถึง
ความคิดสรางสรรค (Creativity) บุคคลในระดับนี้ เชน Da Vinci, Edison, Einstein, Steve Jobs เปนตน และ 2) ประเภท
Little C หมายถึง ความคิดสรางสรรคทั่วไปที่เกิดขึ้นไดกับพวกเราทุกคน ดังนั้น ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับระบบการศึกษาใน
หลายประเทศ เชน สิงคโปร เกาหลีใต จีน ฮองกง ญี่ปุน มาเลเซีย เวียดนาม ฟนแลนต เปนตน จึงพยายามพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาที่เนนสรางกระบวนการเรียนรูที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 หรือ 21st Century Competencies และเนนการพัฒนา
ความคิดสรางสรรค (Creative Thinking) เพื่อสงเสริมการสรางนวัตกรรมอันเปนสาเหตุหลักในการสรางระบบทางเศรษฐกิจที่
ยั่งยืนและมั่นคงในอนาคต อันเปนที่มาของทิศทางการจัดการศึกษารูปแบบใหมที่เนนกระบวนการเรียนรูมากกวาองคความรู
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เนื่องจากผลการวิจัยของนักวิจัยทางดานระบบประสาทวิทยาและสมองของหลายๆ ทาน พบวา การอัดขอมูลความรูผานการ
สอนเขาไปสูสมองของเด็กและเยาวชนจํานวนมากไมไดมีผลสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูที่สําคัญตอความคิดสรางสรรค
ความคิดสรางสรรค หมายถึง การคิดสรางสรรคสิ่งใหมๆ (Creative thinking) ซึ่งตองเปนสิ่งใหมที่สามารถพัฒนาได และตอง
มีเหตุ ผล (เกรีย งศักดิ์, 2558) ลักษณะของความคิ ดสรางสรรคมี 3 ประการ ได แก 1. เป นความคิด ที่แปลกใหม 2. เป น
ความคิดที่แกปญหาได 3. เปนความคิดริเริ่มที่ตองมีความคงทนและสามารถพัฒนาไปจนถึงจุดที่สมบูรณ (ศรีสุรางค, 2552)
ความคิดสรางสรรคขอบบุคคลสามารถพัฒนาไดดวยการสอนและการฝกปฏิบัติที่ถูกวิธี การสงเสริมความคิดสรางสรรคควร
กระทํ าตั้ งแตยั งเด็กกอนวัย เรี ยนเพราะเปนระยะเวลาที่ เด็ กมี จินตนาการสู งและสมองกําลัง พัฒ นาศั กยภาพด านความคิ ด
สรางสรรคอยางเต็มที่และตอเนื่อง (อารี, 2557) การวัดความคิดสรางสรรคสามารถทําไดหลายวิธีขึ้นอยูกับกลุมเปาหมายและ
เครื่ องมื อวัด จากการสื บ ค นงานวิจัย ของนัก วิจัย หลายท า น พบว า การวัด ความคิ ด สร างสรรค สํ า หรั บ นั กเรี ย นช วงวั ย
ประถมศึกษานิยมใช 5 วิธี ไดแก 1. การสังเกต 2. การวาดภาพ 3. รอยหยดหมึกจากงานศิลปะ 4. การเขียนเรียงความ 5.
แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค โดยเฉพาะแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคตามแนวคิดของทอแรนซ (Torrance Test
of Creative Thinking) (Torrance, 1965) และแบบตรวจสอบผลงานดานความคิดสรางสรรคตามแนวคิดของกิลฟอรด
(Guilford, 1968) ไดรับความนิยมใชเปนอยางมาก แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคของทั้งสองทานมีเกณฑการประเมินให
คะแนนความคิดสรางสรรค 4 ดานเหมือนกัน ไดแก 1. ดานความคิดคลอง (Fluency) 2. ดานความคิดยืดหยุน (Flexibility)
3. ดานความคิดริเริ่ม (Originality) 3. ดานความคิดละเอียดลออ (Elaboration) การใชแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค
แบบใดแบบหนึ่งอาจมีความเหมาะสมกับกลุมบุคคลเฉพาะกลุมเทานั้น (สมศักดิ์, 2554) จากขอมูลขางตน ผูวิจัยมีความเห็น
วา การเลือกใชกระบวนการเรียนรูที่ครูจะใชจัดกิจกรรมการเรียนรูควรเนนพัฒนาการทางดานความคิดสรางสรรคของนักเรียน
อยางสม่ําเสมอ กระบวนการเรียนรูรูปแบบหนึ่งที่นาสนใจและสอดคลองกับวัตถุประสงคขางตน คือ กระบวนการเรียนรูใน
รูปแบบ เรียน-เลน-ฝกฝน
วิธีสอนแบบเลนปนเรียน เรียนปนเล น และเลน-เรียน-สรุป-ฝกทักษะ วิธีส อนทั้ง 3 แบบ มีกระบวนการการจัด
กิจกรรมการเรีย นรูที่ค ลายคลึงกัน โดยที่เ ปนวิธีสอนคณิตศาสตร ที่มีขั้นตอนของการเลนรวมอยูดวย และเป นวิธีส อนที่ มี
นักวิจัยหลายทานนําไปทดลองใช แตวิธีการเหลานั้นยังขาดขั้นตอนของการฝกฝนที่ชัดเจน ซึ่งการเรียนคณิตศาสตรใหไดผล
สัม ฤทธิ์ที่ ดี แ ละเกิด ทั กษะด านต างๆ ได นั้น นักเรี ย นจําเป นต องได รั บ การฝ กฝนอย างเป นขั้ นตอนและในปริ ม าณที่ ม าก
พอสมควร ทฤษฎีการฝกฝน (Drill Theory) เปนทฤษฎีการเรียนรูที่มีความเชื่อวา นักเรียนจะเรียนรูคณิตศาสตรไดดวยการ
ฝกฝน ทําเรื่องที่เรียนซ้ําๆ หลายๆ ครั้งจนเคยชินกับวิธีนั้น จากแนวคิดและวิธีการสอนขางตนทําใหผูวิจัยนํามาเปนกรอบ
แนวคิดเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูรูปแบบใหม เรียกวา กระบวนการ เรียน-เลน-ฝกฝน กระบวนการนี้มีจุดเดน คือ การ
สรางความตระหนักให นักเรียนเห็นความสําคัญของการเรียนคณิต ศาสตร และมีความเหมาะสมกับนักเรียนที่ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับปานกลางถึงต่ํา การใชกระบวนการ “เรียน-เลน-ฝกฝน” สงผลใหนักเรียนกลุมปานกลางและกลุมออนมี
ผลสัมฤทธิ์ท างการเรีย นที่ดีขึ้นและมีทัศนคติที่ดี ตอการเรีย นคณิตศาสตร (พัชรินทร, 2557) การเรียนรูดวยกระบวนการ
เรียน-เลน-ฝกฝน นักเรียนตองทํากิจกรรมตามขั้นตอน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 เรียน นักเรียนเรียนรูเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และสามารถสรุปความคิดรวบยอดดวยตนเอง ครู
จะสอนดวยวิธีอภิปราย ยกตัวอยางและเชื่อมโยงความรูกับชีวิตประจําวัน
ขั้นที่ 2 เลน นักเรียนตองนําความรูที่ไดจากขั้นที่ 1 มาประยุกตใชแกปญหาจากเกมหรือแสดงบทบาท
สมมติ เพื่อใหนักเรียนเห็นความสําคัญของวิชาคณิตศาสตรและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดจริง ตัวอยางกิจกรรม
เชน โมเดลรูปสี่เหลี่ยม สิ่งประดิษฐรอบตัว เกมสี่เหลี่ยมหรรษา เปนตน
ขั้นที่ 3 ฝกฝน นักเรียนตองทําทําแบบฝกหัดเรียงลําดับจากงายไปยาก เพื่อฝกฝนใหเกิดความชํานาญและ
ความเขาใจที่ถูกตอง นักเรียนสามารถคํานวณหาคําตอบไดถูกตองและรวดเร็ว
จากเหตุผ ลขางตน ทํ าให ผูวิจัยสนใจมุง ศึ กษาผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ย นและความคิด สรางสรรคข องนักเรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม โดยใชกระบวนการ เรียน-เลน-ฝกฝน และใชวิธีสอนแบบปกติ เพื่อนําผลการทดลองที่
ไดรับไปปรับแกไขพัฒนากระบวนการ เรียน-เลน-ฝกฝน และปรับปรุงกิจกรรมที่ใชประกอบกระบวนการในแตละขั้นตอนตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม โดยใชกระบวนการ เรียน-เลน-ฝกฝน และใชวิธีสอนแบบปกติ
2. เพื่อศึกษาพัฒนาการของความคิดสรางสรรคจากการเรียนเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม โดยใชกระบวนการ เรียน-เลน-ฝกฝน
และใชวิธีสอนแบบปกติ
3. เพื่ อเปรีย บเทียบความคิ ดสรางสรรคแ ละผลสั มฤทธิ์ท างการเรี ยนระหวางนักเรีย นที่ เรีย นโดยใชกระบวนการ
เรียน-เรียน-ฝกฝน และนักเรียนที่เรียนโดยใชวิธีสอนแบบปกติ
สมมติฐานของการวิจัย
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยใชกระบวนการ เรียน-เลน-ฝกฝน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยใชกระบวนการ เรียน-เลน-ฝกฝน มีความคิดสรางสรรคหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เ รียนโดยใชกระบวนการ เรียน-เลน-ฝ กฝน มีผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
นักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนแบบปกติ
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยใชกระบวน เรียน-เลน-ฝกฝน มีความคิดสรางสรรคสูงกวานักเรียนที่
เรียนโดยวิธีสอนแบบปกติ
กรอบแนวคิดของการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดวิธีสอนแบบปกติและวิธีสอนโดยใชกระบวนการ เรียน-เลน-ฝกฝน ผูวิจัยกําหนดตัวแปรตน
และผลที่คาดวาจะไดรับเปนตัวแปรตาม ดังแผนภาพที่ 1
แผนการจัดการเรียนรูเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม
โดยใชกระบวนการ เรียน-เลน-ฝกฝน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
รูปสี่เหลี่ยม

แผนการจัดการเรียนรูเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม
โดยใชวิธีสอนแบบปกติ

ความคิดสรางสรรคจากการ
เรียนเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 4 หองเรียน ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2558 ของโรงเรียนวัดลาดสนุน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลองเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 1 หองเรียน
มีนักเรียน 41 คน กลุมควบคุมเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 1 หองเรียนมีนักเรียน 41 คน กลุมตัวอยางทั้งสอง
กลุมกําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 (เดือนพฤศจิกายน 2558 - เดือนกุมภาพันธ 2559) ของโรงเรียนวัดลาด
สนุน อําเภอลําลูกกา จังหวัด ปทุม ธานี ซึ่งไดการสุมจับสลากอย างง ายจากนักเรีย นระดั บชั้นประถมศึกษาป ที่ 5 จํานวน 4
หองเรียน
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โครงการวิ จั ย ครั้ ง นี้เ ป นงานวิจั ย เชิ ง ทดลอง (Experimental Research)
Randomized Pretest-Posttest Control Group Design (ลวน, 2538) มีรูปแบบดังนี้
ER

T1

X1

T2

CR

T1

X2

T2

ผู วิจั ย ดํ า เนิ นการวิ จัย ตามแบบ

ความหมายของสัญลักษณ
E แทน กลุมทดลอง (E)
C แทน กลุมควบคุม (C)
R แทน กลุมตัวอยางแบบสุม (R)
T1 แทน การทดสอบกอนการทดลอง (Pretest)
T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest)
X1 แทน การสอนโดยกระบวนการ เรียน-เลน-ฝกฝน
X2 แทน การสอนโดยวิธีแบบปกติ
จากแผนภาพขางตน ผูวิจัยมีวิธีดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นศึกษาคนควาขอมูล ผูวิจัยศึกษาเอกสารหนังสือ ตํารา บทความวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสราง
แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย น การสรางแบบวัด ความคิ ด สร างสรรค การสรางแผนการจัด การเรี ย นรู โ ดยใช
กระบวนการ เรียน-เลน-ฝกฝน และการสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบปกติ
2. ขั้นวิเคราะหเนื้อหาและวิเคราะหพฤติกรรมทางการเรียน ผูวิจัยวิเคราะหหนวยการเรียนรูเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ของ
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา หนวยการเรียนรูเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ของชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ประกอบดวย การหาความ
ยาวของเสนรอบรูป การหาพื้นที่และการสรางรูปสี่เหลี่ยมตามขอมูลที่กําหนดให ชนิดของรูปสี่เหลี่ยมที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มี 6
ชนิด ไดแก 1. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2. รูปสี่เหลี่ยมผืนผา 3. รูปสี่เหลี่ยมรูปวาว 4. รูปสี่เหลี่ยมคางหมู 5. รูปสี่เหลี่ยมดานขนาน
และ 6. รูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน จากนั้นผูวิจัยสรางตารางวิเคราะหพฤติกรรมทางการเรียนที่ตองการวัดและจุดประสงคการ
เรียนรูใหสอดคลองกับตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (สสวท., 2552)
3. ขั้นออกแบบและสรางเครื่องมือวิจัย ผูวิจัยออกแบบและสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 4 ชนิด ดังนี้
3.1 แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม โดยใชกระบวนการ เรียน-เลน-ฝกฝน มี 12 แผน สําหรับใช
กับกลุมทดลอง
3.2 แผนการจัด การเรีย นรู เรื่อง รู ปสี่ เหลี่ย ม โดยใชวิธีส อนแบบปกติ มี 12 แผน สําหรั บใชกับกลุ ม
ควบคุม
3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ทศนิยม จํานวน 10 ขอ คะแนนเต็ม 30 คะแนน
3.4 แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคมีจํานวน 4 กิจกรรม
4. ขั้นพัฒนาเครื่องมือวิจัย (Tryout) ผูวิจัยนําเครื่องมือที่ใชในการวิจัยที่ผานการตรวจสอบและปรับแกไขเรียบรอย
แลวไปทดลองสอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 58 คน จากโรงเรียนเปรมประชา (สายหยุด-เกษมสงเคราะห) ซึ่ง
มีลักษณะคลายคลึ งกับกลุม ตัวอยาง จากนั้นนําข อมู ลที่ไ ดม าวิเคราะหท างสถิ ติเพื่ อหาค าความเชื่ อมั่ นทั้ งฉบั บ คาอํานาจ
จําแนก คาความยากงาย
5. ขั้นตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ผูวิจัยนําเครื่องมือวิจัยและผลการวิเคราะหขอมูลจากขอ 4 เรียนเชิญผูเชี่ยวชาญ
ทางดานการสอนคณิตศาสตร จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความถูกตองเชิงเนื้อหา ความเชื่อมั่น การใชภาษา ความเหมาะสม
ของเวลา ความสอดคลองกับหนวยการเรียนรู
6. ขั้ นทดลองจริ ง (ขั้ นเก็บ ข อมู ล ) ผู วิจัย ดํ าเนินการเก็บ ข อมู ล ด วยตนเองแบบคู ข นานกันในภาคเรี ย นที่ 2 ป
การศึกษา 2558 (ชวงเดือนมกราคม 2559) โดยผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pretest) เรื่อง รูปสี่เหลี่ย ม
จากนั้นผูวิจัยดําเนินการทดลองสอนตามขั้นตอน ใชเวลาสอนกลุมละ 12 ชั่วโมง โดยที่ 2 ชั่วโมงเปนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม และแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค
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7. ขั้นวิเคราะหขอมูลและอภิปรายผล ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการทดลองจากทั้งสองกลุมมาวิเคราะหผลการวิจัย
ตามหลักสถิติและวิเคราะหผลแบบพรรณนาความ โดยใชคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ จากนั้นผูวิจัยอภิปราย
ผลการวิจัยเพื่อยืนยันขอคนพบที่เกิดขึ้น
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 4 ชนิด ดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง รูปสี่ เหลี่ยม โดยใชกระบวนการ เรียน-เลน-ฝกฝน จํานวน 12 ชั่วโมง แผนการ
จัดการเรียนรูดังกลาว ประกอบดวย เอกสารแนะแนวทางและสื่อการเรียนรูซึ่งผูวิจัยใชในขั้น “เรียน” ใบกิจกรรมหรือใบเกม
และสื่อการเรียนรูซึ่งผุวิจัยใชในขั้น “เลน” เอกสารฝกหัดซึ่งผุวิจัยใชในขั้น “ฝกฝน”
2. แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม โดยใชวิธีสอนแบบปกติ จํานวน 12 ชั่วโมง เปนแผนการจัดการเรียนรู
ที่สรางขึ้นตามลําดับขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรูที่กําหนดในคูมือครูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ของสถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนการจัดการเรี ย นรู ในข อ 1-2 มี เ นื้อเหมื อนกันเกี่ย วกับ 1. การหาความยาวรอบรู ป 2. การหาพื้ นที่ข องรู ป
สี่เ หลี่ ยม 3. การสรางรู ปสี่ เหลี่ย มตามข อมู ลที่ กําหนดให ชนิดของรูป สี่เ หลี่ ยมที่ ใช ในการวิจัย ครั้ งนี้มี 6 ชนิด ไดแ ก รู ป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมผืนผา รูปสี่เหลี่ยมรูปวาว รูปสี่เหลี่ยมคางหมู รูปสี่เหลี่ยมดานขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน
ตารางที่ 1 โครงสรางแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม โดยใชกระบวนการ เรียน-เลน-ฝกฝน
ชั่วโมงที่
1
2-7

ขั้น “เรียน”

8-10

ขั้น “เลน”

8-10

ขั้น “ฝกฝน”

11-12

สาระการเรียนรู

กิจกรรมการเรียนรู
นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม
1. นักเรียนทบทวนความรูเดิมจากการใชสื่อเอนิเมชั่น
2. นักเรียนเรียนรูเนื้อหาใหมเกี่ยวกับการหาความยาวรอบรูป การหาพื้นที่
ของรูปสี่เหลี่ยม การสรางรูปสี่เหลี่ยมตามขอมูลที่กําหนดให โดยครูเปนผู
อธิบายและสาธิตประกอบการใชสื่อการเรียนรูที่เปนรูปสี่เหลี่ยม จากนั้น
นั ก เรี ย นทํ า เอกสารแนะแนวทางเพื่ อ ตรวจสอบความเข า ใจและ
ความสามารถการนําความรูไปใชในขั้น เลน ลําดับตอไป
1. นักเรียนตองนําความรูที่ไดจากขั้น “เรียน” มาประยุกตใชเพื่อแกปญหา
จากเกมวงลอทศนิยม กิจกรรมนี้นักเรียนตองทําเปนกลุม ความสําเร็จที่
ไดจากการแกปญหาเกมคือความสําเร็จของการทํางานเปนกลุม
3. นักเรียนตองทําเอกสารฝกฝนในปริมาณที่มากขึ้นจากขั้น เรียน เอกสาร
ฝกหัดนี้จะเรียงลําดับจากงายไปยาก
นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (หลังเรียน) เรื่อง รู ป
สี่เหลี่ยม จากนั้นนักเรียนทําแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม จํานวน 10 ขอ คะแนนเต็ม 30 คะแนน แบบทดสอบ
ฉบับนี้ผูวิจัยใชทดสอบกับกลุมตัวอยาง 2 กลุม ลักษณะของแบบทดสอบแบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบเลือกตอบ
จํานวน 5 ขอ
ตอนที่ 2 เปนแบบเติมคําตอบสั้นๆ
จํานวน 3 ขอ
ตอนที่ 3 เปนแบบแสดงวิธีทําอยางละเอียด
จํานวน 2 ขอ
จากขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือวิจัย พบวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม มีคาความ
เที่ยงเทากับ 0.72 คาความยากงายเทากับ 0.38-0.79 คาอํานาจจําแนกเทากับ 0.41 - 0.77
4. แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม เปนแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิดของทอแรนซ
(Torrance Test of Creative Thinking) (Torrance, 1965) และแบบตรวจสอบผลงานดานความคิดสรางสรรคตามแนวคิด
ของกิลฟอรด (Guilford, 1968) มี 4 กิจกรรม ดังนี้

252

กิจกรรมที่ 1 จินตนาการสี่เหลี่ยมผืนผา โดยครูกําหนดรูปสี่เหลี่ยมผืนผาแลวให
นักเรียนวาดรูปที่มีความหมายตามจินตนาการของตนเองหรือวาดภาพใดๆ ที่มีรูปสี่เหลี่ยมผืนผาเปนสวนประกอบสวนใดสวน
หนึ่ง พรอมกับเขียนชื่อกํากับไวใตภาพ กิจกรรมดังกลาวครูกําหนดรูปสี่เหลี่ยมผืนผามาใหจํานวน 60 ภาพ นักเรียนสามารถ
วาดรูปใหไดมากที่สุด 60 ภาพ ใชเวลา 20 นาที
กิจกรรมที่ 2 การประกอบภาพ โดยครูกําหนดรูปเรขาคณิตแลวใหนักเรียนนํา
รูปเรขาคณิตนั้นมาประกอบเปนรูปภาพที่มีความหมายตามจินตนาการใหไดจํานวนภาพมากที่สุด พรอมเขียนชื่อกํากับใตภาพ
กิจกรรมดังกลาวครูกําหนดรูปเรขาคณิตมาให 2 ชุดๆ ละ 4 รูป แตละชุดนักเรียนสามารถประกอบเปนรูปภาพใหไดจํานวน
มากที่สุดเทาที่ตองการ ใชเวลา 20 นาที
กิจกรรมที่ 3 ประโยชนของสิ่งของ โดยครูกําหนดชื่อสิ่งของมาใหแลวใหนักเรียนเขียนประโยชนของสิ่งของ
ชนิดนั้นในแงมุมตาง มาใหมากที่สุด กิจกรรมดังกลาวครูกําหนดชื่อของสิ่งของมาใหจํานวน 4 คํา แตละคํานักเรียนสามารถ
เขียนประโยชนของสิ่งของไดมากที่สุด 20 ขอ ใขเวลา 20 นาที
กิจกรรมที่ 4 ผลที่จะเกิดตามมา โดยครูกําหนดสถานการณตางๆ มาใหแลวใหนักเรียนเขียนขอคาดการณ
หรือทํานายผลกระทบที่จะเกิดในแงมุมดานตางๆ มาใหมากที่สุด กิจกรรมดังกลาวครูกําหนดสถานการณมาให 3 สถาการณ
แตละสถานการณนักเรียนสามารถเขียนคําตอบไดมากที่สุด 20 ขอ ใชเวลา 20 นาที
แนวทางการตรวจให ค ะแนนแบบทดสอบวัด ความคิ ด สร างสรรค จํานวน 4 กิจ กรรม มี การตรวจให ค ะแนน
แบบทดสอบแตละฉบับ โดยใหคะแนนตามองคประกอบของความคิดสรางสรรค 3 ลักษณะ ไดแก ความคิดคลอง (Fluency)
ความคิดยื่ดหยุน (Flexibility) และความคิดริเริ่มสรางสรรค (Originality) แลวรวมคะแนนทุกลักษณะเขาดวยกันทุกขอเปน
คะแนนความคิดสรางสรรคของแตละกิจกรรม การทํากิจกรรมในแตละขอไมมีคะแนนเต็มแตถูกจํากัดดวยเวลา ผูวิจัยกําหนด
หลักเกณฑการตรวจใหคะแน ดังนี้
1. คะแนนความคิดคลอง (Fluency) การให คะแนนพิ จารณาจากจํานวนคําตอบที่นักเรีย นตอบตามเงื่ อนไขของ
ขอสอบแตละขอ โดยใหคะแนนคําตอบละ 1 คะแนน ไมวาคําตอบนั้นจะซ้ํากับคําตอบของผูอื่นหรือไม แตถาตอบไมเปนไป
ตามเงื่อนไข คําตอบซ้ําในกิจกรรมเดียวกัน หรือเหมือนเดิมกับของตนเองจะไมไดคะแนน
2. คะแนนความคิดยืดหยุน (Flexibility) การใหคะแนนพิจารณาจากจํานวนกลุมหรือจํานวนทิศทางของคําตอบ
โดยนําคําตอบที่ใหคะแนนความคิดคลองตัวไปแลวมาจัดกลุมหรือทิศทางใหม คําตอบใดเปนคําตอบทิศทางเดียวกันหรือมี
ความหมายอยางเดียวกันก็จัดเขากลุมเดียวกันแลวนับจํานวนกลุมและใหคะแนนตามจํานวนกลุมหรือทิศทางของคําตอบที่จัด
ไวนั้นโดยใหกลุมละ 1 คะแนน
3. คะแนนความคิดริเ ริ่มสรางสรรค (Originality) การใหคะแนนพิจารณาจากรอยละของความถี่ของคําตอบของ
นักเรียที่เขาสอบทั้งหมด โดยการตรวจสอบวา แตละคําตอบมีนักเรียนตอบซ้ํากันคิดเปนรอยละเทาใด ถาคําตอบใดมีผูตอบ
ซ้ํากันมากเกินไปก็จะไมไดคะแนน ถามีคนตอบนอยเทาใดคําตอบนั้นจะไดคะแนนมาก
เกณฑการพิจารณาความซ้ําซอนของคําตอบมี ดังนี้ (ไพรัตน วงษนาม)
คําตอบที่ซ้ํากันมากกวารอยละ 13
จะไดคะแนน 0 คะแนน
คําตอบที่ซ้ํากันอยูในชวงรอยละ 10 - 12
จะไดคะแนน 1 คะแนน
คําตอบที่ซ้ํากันอยูในชวงรอยละ 7 - 9
จะไดคะแนน 2 คะแนน
คําตอบที่ซ้ํากันอยูในชวงรอยละ 4 - 6
จะไดคะแนน 3 คะแนน
คําตอบที่ซ้ํากันไมเกินรอยละ 3
จะไดคะแนน 4 คะแนน
การคํานวณคะแนนดานความคิดสรางสรรคของนักเรียนไดมาจาก ผลบวกของคะแนนความคิดคลองตัว คะแนน
ความคิดยืดหยุน และคะแนนความคิดริเริ่มสรางสรรคในแตละกิจกรรมแตละชุดมารวมกันเปนผลบวกของคะแนนความคิด
สรางสรรคของนักเรียนแตละคน ดังตัวอยางตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ตัวอยางการตรวจประเมินและคํานวณคะแนนดานความคิดสรางของนักเรียน (หลังเรียน) จํานวน 5 คน
คนที่
1
2
3
4
5

ความคิดคลองตัว
1 2
3 4
33 21 12 31
35 30 16 25
14 16 21 29
25 28 17 31
67 11 28 18

ความคิดยืดหยุน
1 2 3 4
11 9 8 11
21 2 5 14
15 4 9 18
17 2 7 13
31 8 3 15

ความคิดริเริ่มสรางสรรค
1 2 3
4
4 1 2
2
3 0 4
3
3 2 3
2
4 4 3
1
2 4 1
0

รวมคะแนนความคิดสรางสรรค
145
158
136
152
188

ตัวอยางการตรวจประเมินใหคะแนนกิจกรรมที่ 1 จินตนาการสี่เหลี่ยมผื่นผา
คําชี้แจง ใหนักเรียนวาดภาพตางๆ จากรูปสี่เหลี่ยมผืนผาที่กําหนดใหมาใหมากที่สุด โดยใชรูปสี่เหลี่ยมผื่นผาเปน
สวนสําคัญของภาพและเขียนชื่อภาพกํากับไวใตภาพ

ภาพที่ 2 การเขียนคําตอบของกิจกรรมที่ 1
จากภาพที่ 1 ผูวิจัยประเมินผลการตรวจใหคะแนนของแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคตามตัวชี้วัด 3 ดาน มี
รายละเอียด ดังนี้
1. ดานความคิดคลองตัว คํานวณคะแนนใหตามจํานวนคําตอบ คือ 4 คะแนน
2. ดานความคิดยืดหยุน คํานวณคะแนนใหตามจํานวนกลุมของคําตอบ ซึ่งจากภาพที่ 1 สามารถแบงกลุมคําตอบ
ออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 บาน กลุมที่ 2 ดินสอ กลุมที่ 3 ถึงขยะ แกว เปนคําตอบกลุมเดียวกันเพราะเปนภาชนะที่ใช
ใสของเหมือนกัน ดังนั้นในสวนนี้ นักเรียนจะไดคะแนน 3 คะแนน
3. ดานความคิ ดริเ ริ่ม สร างสรรค ผูวิจัย มีขั้ นตอนการประเมินคะแนนได แก บั นทึกคําตอบแตล ะขอของนักเรีย น
ทั้งหมด 00 คน จากนั้นหาความถี่ของคําตอบแตละขอ แลวใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด ไดแก
คําตอบที่ซ้ํากันมากกวารอยละ 13
จะไดคะแนน 0 คะแนน
คําตอบที่ซ้ํากันอยูในชวงรอยละ 10 - 12
จะไดคะแนน 1 คะแนน
คําตอบที่ซ้ํากันอยูในชวงรอยละ 7 - 9
จะไดคะแนน 2 คะแนน
คําตอบที่ซ้ํากันอยูในชวงรอยละ 4 - 6
จะไดคะแนน 3 คะแนน
คําตอบที่ซ้ํากันไมเกินรอยละ 3
จะไดคะแนน 4 คะแนน
ขอคําถามในแบบทดสอบวัดความรู (กอนเรียน) เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (หลัง
เรียน) เรื่อง รูปสี่เหลี่ ยม มีรูปแบบคําถามที่ค ลายคลึงกันแตกตางกันแคระดับความยากงายและความซับซอนของขอมูล ที่
กําหนดให ขอคําถามในแบบทดสอบทั้ง 2 ฉบับมีจํานวน 10 ขอเทาๆ กัน และมีรายละเอียดของขอคําถาม ดังนี้
คําถามเกี่ยวกับการอานและการเขียนทศนิยมหนึ่งตําแหนง
จํานวน 2 ขอ
คําถามเกี่ยวกับการเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตําแหนง
จํานวน 6 ขอ
คําถามเกี่ยวกับการเรียงลําดับทศนิยมหนึ่งตําแหนง
จํานวน 2 ขอ
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ขอคําถามในเอกสารแนะแนวทาง เอกสารฝกหัด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รูปสื่เหลี่ยม มี
ความคลายคลึงกัน แตขอคําถามในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความซับซอนมากขึ้น ขอคําถามมี 3 ก คําถาม
ดังกลาวจะใชในการประเมินระดับความรูที่เกี่ยวกับการบวก ลบ คูณ หาร มีดังนี้
คําถามระดับที่ 1 ขอคําถามแบบลักษณะเลือกตอบ
ตัวอยางที่ 1 กําหนดใหรูปสี่เหลี่ยม A B C D รูปหนึ่ง มีความดาน AB ยาว 7 เซนติเมตร ABC และ
ขนาดมุมละ 120 องศา BC และ AD ยาว 4.5 เซนติเมตร รูปสี่เหลี่ยม A B C D เปนรูปชนิดใด
ข. รูปสี่เหลี่ยมเปยกปูน
ก. รูปสี่เหลี่ยมดานขนาน
ค. รูปสี่เหลี่ยมรูปผืนผา
ง. รูปสี่เหลี่ยมคางหมู

B AD

มี

คําถามระดับที่ 2 ขอคําถามแบบลักษณะตอบคําตอบสั้นๆ
ตัวอยางที่ 2 จากรูปที่กําหนดให มีความยาวรอบรูปเทาใด

คําถามระดับที่ 3 ขอคําถามแบบลักษณะแสดงวีทําอยางละเอียด
ตัวอยางที่ 3 กําหนดใหรูปสี่เหลี่ยม HIJK และรูปสี่เหลี่ยม จฉชซ รูปสี่เหลี่ยมรูปใดมีพื้นที่มากที่สุด

เกณฑการประเมิน ผูวิจัยกําหนดเกณฑการประเมินและการแปลความหมายของระดับคะแนนตางๆ ดังนี้
1. การแปลงความหมายของคะแนนผลการเรียนคณิตศาสตร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 จากคะแนนเต็ม 50
คะแนน
34.01 – 50.00 หมายถึง นักเรียนมีความรูในระดับเกง
17.01 – 34.00 หมายถึง นักเรียนมีความรูในระดับปานกลาง
00.00 – 17.00 หมายถึง นักเรียนมีความรูในระดับออน
2. การแปลงความหมายของคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบ (กอนเรียน) และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
22.51 – 30.00 หมายถึง นักเรียนมีความรูในระดับดีมาก
15.01 – 22.50 หมายถึง นักเรียนมีความรูอยูในระดับดี
07.51 – 15.00 หมายถึง นักเรียนมีความรูในระดับพอใช
00.00 – 07.50 หมายถึง นักเรียนมีความรูในระดับควรปรับปรุง
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ผลการวิจัย
จากการดําเนินการเก็บขอมูล ผูวิจัยขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. ผลการวิเคราะหคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดความรู (กอนเรียน) เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม และผลการวิเคราะห
คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ของกลุมทดลอง จํานวน 41 คน จําแนกตาม
รายบุคคลดังภาพที่ 3
คะแนน
30
27
24
21
18
15
12
9
6
3
คนที่
0
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45
หมายถึง คะแนนผลการทดสอบวัดความรู (กอนเรียน)
หมายถึง คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม
ภาพที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบวัดความรู (กอนเรียน) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนกลุมทดลอง จําแนกตามรายบุคคล
จากภาพที่ 3 แสดงใหเห็นวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยใชกระบวนการ เรียน-เลน-ฝกฝน มีคะแนน
ที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดความรู (กอนเรียน) เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม โดยเฉลี่ย 10.46 คะแนนจากคะแนนเต็ม 30 คะแนน (คิด
เปนรอยละ 34.87) อยูในระดับ “พอใช” และมีคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม
โดยเฉลี่ย 25.05 คะแนนจากคะแนนเต็ม 30 คะแนน (คิดเปนรอยละ 83.50) อยูในระดับ “ดีมาก”
2. ผลการวิเคราะหคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดความรู (กอนเรียน) เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม และผลการวิเคราะห
คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ของกลุมควบคุม จํานวน 41 คน จําแนกตาม
รายบุคคลดังภาพที่ 4
30
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0

คะแนน

0

3

6

คนที่
9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45

หมายถึง คะแนนผลการทดสอบวัดความรู (กอนเรียน)
หมายถึง คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม
ภาพที่ 4 การเปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบวัดความรู (กอนเรียน) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนกลุมควบคุม จําแนกตามรายบุคคล
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จากภาพที่ 4 แสดงใหเห็นวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยใชวิธีสอนแบบปกติมีคะแนนที่ไดจากการทํา
แบบทดสอบวัดความรู (กอนเรียน) เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม โดยเฉลี่ย 12.29 คะแนนจากคะแนนเต็ม 30 คะแนน (คิดเปนรอยละ
40.98) อยูในระดับ “พอใช” และมีคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม โดยเฉลี่ย
19.24 คะแนนจากคะแนนเต็ม 30 คะแนน (คิดเปนรอยละ 64.15) อยูในระดับ “ดี”
3. ผลการวิเคราะหคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค (กอนเรียนและหลังเรียน) เรื่อง รูป
สี่เหลี่ยม ของกลุมทดลอง จํานวน 41 คน จําแนกตามรายบุคคลดังภาพที่ 5
คะแนน
200
150
100
50
0
0

3

6

คนที่
9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45

หมายถึง คะแนนผลการทดสอบวัดความคิดสรางสรรค (กอนเรียน)
หมายถึง คะแนนผลการทดสอบวัดความคิดสรางสรรค (หลังเรียน)
ภาพที่ 5 การเปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบวัดความคิดสรางสรรค (กอนเรียนและหลังเรียน)
ของนักเรียนกลุมทดลอง จําแนกตามรายบุคคล
จากภาพที่ 5 แสดงใหเห็นวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยใชกระบวนการ เรียน-เลน-ฝกฝน มีคะแนน
ที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค (กอนเรียน) เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม โดยเฉลี่ย 81.46 คะแนน และมีคะแนนที่ได
จากการทําแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค (หลังเรียน) เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม โดยเฉลี่ย 150.68 คะแนน
4. ผลการวิเคราะหคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค (กอนเรียนและหลังเรียน) เรื่อง รูป
สี่เหลี่ยม ของกลุมควบคุม จํานวน 41 คน จําแนกตามรายบุคคลดังภาพที่ 6
คะแนน
200
150
100
50
คนที่

0
0

3

6

9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45

หมายถึง คะแนนผลการทดสอบวัดความคิดสรางสรรค (กอนเรียน)
หมายถึง คะแนนผลการทดสอบวัดความคิดสรางสรรค (หลังเรียน)
ภาพที่ 6 กการเปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบวัดความคิดสรางสรรค (กอนเรียนและหลังเรียน)
ของนักเรียนกลุมควบคุม จําแนกตามรายบุคคล
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จากภาพที่ 6 แสดงใหเห็นวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยใชวิธีสอนแบบปกติมีคะแนนที่ไดจากการทํา
แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค (กอนเรียน) เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม โดยเฉลี่ย 83.12 คะแนน และมีคะแนนที่ไดจากการทํา
แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค (หลังเรียน) เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม โดยเฉลี่ย 136.39 คะแนน
5. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม
กลุมตัวอยาง
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม

คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน
10.46
12.29

คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
25.05
19.24

M.D.
15.04
6.95

t
7.562

จากตารางที่ 3 แสดงให เห็ นวา นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปที่ 5 ที่ เรี ยนโดยใชกระบวนการ เรีย น-เลน-ฝกฝน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01
6. ผลการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม
กลุมตัวอยาง
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม

คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน
81.46
83.21

คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
150.68
136.39

M.D.
69.226
53.183

t
9.255

จากตารางที่ 4 แสดงให เห็ นวา นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปที่ 5 ที่ เรี ยนโดยใชกระบวนการ เรีย น-เลน-ฝกฝน มี
ความคิดสรางสรรคสูงกวานักเรียนที่สอนโดยวิธีแบบปกติ
7. ผลการเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบวัดความรู (กอนเรียน) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ของ
นักเรียนกลุมทดลอง
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบวัดความรู (กอนเรียน) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
รูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนกลุมทดลอง
กลุมทดลอง
กอนเรียน
หลังเรียน

คะแนนต่ําสุด
3.00
14.00

คะแนนสูงสุด
20.00
30.00

คาเฉลี่ย
10.46
25.05

รอยละของคาเฉลี่ย
36.87
83.50

S.D.
7.731
4.127

t
15.896

จากตารางที่ 5 แสดงให เห็ นวา นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปที่ 5 ที่ เรี ยนโดยใชกระบวนการ เรีย น-เลน-ฝกฝน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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8. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความคิดสรางสรรค (กอนเรียนและหลังเรียน) ของนักเรียนกลุมทดลอง
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบคะแนนความคิดสรางสรรค (กอนเรียนและหลังเรียน) ของนักเรียนกลุมทดลอง
กลุมทดลอง
กอนเรียน
หลังเรียน

คะแนนต่ําสุด
31.00
104.00

คะแนนสูงสุด
170.00
226.00

คาเฉลี่ย
81.46
150.68

S.D.
2.478
3.691

t
18.457

จากตารางที่ 6 แสดงให เห็ นวา นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปที่ 5 ที่ เรี ยนโดยใชกระบวนการ เรีย น-เลน-ฝกฝน มี
ความคิดสรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สรุปและอภิปรายผล
1. นั กเรี ย นชั้ นประถมศึ ก ษาป ที่ 5 ที่ เ รี ย นโดยใช ก ระบวนการ เรี ย น-เล น-ฝ กฝน มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คณิตศาสตรเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม สูงกวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยใชวิธีสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และนักเรี ย นชั้ นประถมศึกษาป ที่ 5 ที่ เรี ย นโดยใชกระบวนการ เรี ยน-เลน-ฝ กฝน มี ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ย น
คณิตศาสตรเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อาจมีสาเหตุมาจาก ดังนี้
1.1 กานสอนโดยใชกระบวนการ เรียน-เลน-ฝกฝน เปนวิธีสอนที่เนนการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนบน
พื้นฐานทฤษฎีการฝกฝน (Drill Theory) และคุณลักษณะความเปนธรรมชาติของนักเรียนที่ชอบการเลนเปนสวนใหญ โดยจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาความสามารถของนักเรียนตามความถนัด ความสนใจ นักเรียนแตละคนจะเรียนรูอยางมีความสุข
ดวยรูปแบบการเรียนรูข องตนเองและมีโ อกาสเรียนรูจากเพื่ อนแตละคน ซึ่งสง ผลใหนักเรีย นไดพัฒ นาความสามารถเต็ ม
ตามศั ยกยภาพของตนเองสอดคลองกับ แนวคิ ดของทอแรนซ (Torrance, 1965) กล าววา การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ที่
สอดคลองกับคุณลักษณะตามธรรมชาติของนักเรียนสงผลใหนักเรียนสามารถเขาใจเนื้อหาบทเรียนไดเร็วขึ้นและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดียิ่งขึ้นและสอดคลองกับแนวคิดของแกญเยเสนอแนะวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามความถนัดหรือวิธีการ
เรียนรูของนักเรียนจะสงผลใหนักเรียนเกิดความเขาใจเนื้อหาที่เรียนไดอยางชัดเจนและสามารถเรียนรูไดสูงขึ้น
1.2 การสอนโดยใชกระบวนการ เรียน-เลน-ฝกฝน เปนวิธีสอนที่เนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนา
สมองของนักเรียนและกระตุนใหนักเรียนใชสมองทั้ง ซีกซายและซีกขวาอยางสมดุลสงผลใหนักเรียนเกิด ความพรอมตอการ
เรียนรู มีความสามารถในการคิดวิเคราะห แกปญหา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสุรศักดิ์ หลาบมาลา (2553) และสมศักดิ์
สินธุระเวชญ (2552) กลาววา การจัดกิจกรรมการเรีย นรู ใหส อดคล องกับ การทํางานของสมองทั้ง ซื้อซายและซีกขวาเพื่ อ
กระตุนใหสมองทั้งสองซีกทํางานประสานกันและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดผลดีกวาใชสมอง
เพียงดานใดดานหนึ่ง
1.3 การสอบโดยใชกระบวนการ เรียน-เลน-ฝกฝน เปนกระบวนการที่จัดลําดับขั้นตอนอยางเปนระบบ
สงผลใหนักเรียนเขาใจความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญไดอยางถูกตองและชัดเจน การทํากิจกรรมแต
ละครั้ง นักเรียนตองเตรียมความพรอมทั้งทางดานรางกายและความรู โดยการเชื่อมโยงความรูเกาและความรูใหมที่ไดจากขั้น
เรียน สงผลใหนักเรียนมีความสนใจตอการเรียนและติดตามกิจกรรมการเรียนครั้งตอๆ ไป ลักษณะกิจกรรมตามกระบวนการ
เรียน เนนการลงมือปฏิบัติจริงของนักเรียนจึงชวยสรางความเขาใจเรื่องที่เรียนมากยิ่งขึ้นและเห็นคุณคาตอการเรียนทุกชั่วโมง
นอกจากนี้ นักเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอีกดวย ผลจากการปฏิบัติกิจกรรมและสรางสรรค
ผลงานต างๆ ที่ เ ป ด โอกาสให นักเรี ย นนําเสนอผลงาน อภิ ป รายแสดงความคิ ด เห็ นเป นการสะท อนความรู แ ละความคิ ด
(Reflect) ของนักเรียนไดเปนอยางดี สงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายและทําใหนักเรียนไดเห็นผลงานของ
ตนเองและเพื่อน นักเรียนจะรูระดับผลการประเมินผลงานของตนเองทั้งดานขอดีและขอความปรับปรุงรวมถึงความกาวหนา
การทํางานทุกชิ้น กิจกรรมการเรียนรูดวยกระบวนการ เรียน-เลน-ฝกฝน ยังสงเสริมใหนักเรียนใชสื่อวัสดุและลงมือกระทํา
และปฏิบัติกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงไปสูสัญลักษณ นักเรียนจะสามารถสื่อความหมายเปนนามธรรมมากขึ้นทําใหนักเรยนเกิดการ
รับรู มีโอกาสเขารวมกิจกรรมการเรียนรูทุกคนและทําใหนักเรียนไดรับประสบการณตรงสงผลใหนักเรียนสามารถเรียนรูเนื้อหา
เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม เชน การสรางรูปสี่เหลี่ยมชนิดตางๆ การหาพื้นที่และการแกโจทยปญหา การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมไดดี
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และถูกตองมากขึ้น ดังนั้นเมื่อทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนแบบ เรียน จึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกวานักเรียนที่สอนแบบวิธีปกติ
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยใชกระบวนการ เรียน-เลน-ฝกฝน มีความคิดสรางสรรคสูงกวานักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยใชวิธีสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
5 ที่เรียนโดยใชกระบวนการ เรียน-เลน-ฝกฝน มีความคิดสรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 อาจมีสาเหตุมาจากกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการ เรียน-เลน-ฝกฝน เปนกิจกรรมที่มุงเนนพัฒนาความคิด
และเปดโอกาสใหนักเรียนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจดวยตนเอง เชน นักเรียนคิดวิเคราะห ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรม สรางสรรคผลงานตามความตองการของตนเอง เปนตน บุคคลจะมีความคิดสรางสรรคจะตองมีอิสระในการคิดและ
การตัดสินใจ นอกจากนี้การสอน เรียน เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนสําคัญ โดยคํานึงถึงหลักความพรอม ความ
ถนัด ความสนใจที่แตกตางของนักเรียน นักเรียนมีสวนรวมกิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง มีโอกาสเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติมาก
ที่สุด เปนการสรางบรรยากาศที่สนุกสนานทําใหนักเรียนเกิคความสบายใจ มีความเชื่อมั่นในตนเอง เรียนอยางมีความสุขและ
แสดงออกอยางมีอิสระ สงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค นอกจากนี้กิจกรรมที่จัดใหกับนักเรียนเปนกิจกรรมที่มีความ
เหมาสะมกับเนื้อหาและวัยของนักเรียน ความคิดสรางสรรคสามารถพัฒนาไดทุกระดับอายุ ถาหากมีการจัดประสบการณที่
เหมาะสม สงผลให นักเรียนมีความคิดสรางสรรคดานความคิดคลองความคิดยืด หยุนและความคิดริเ ริ่มสูงขึ้นภายหลังการ
ทดลอง สอดคลองกับงานวิจัยของ วอน (Vaughn 1991) ศึกษา ผลของการสอนกระบวนการ เรียน ที่ มีผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนความคงทนในการเรียนรูและความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ทําการเปรียบเทียบกับการ
สอนแบบปกติ พบวา การสอนแบบ เรียน ชวยใหนักเรยนมีระดับความสามารถในการคิดและความคิดสรางสรรคสูงกวาการ
สอนแบบปกติ
จากผลการวิจัย ครั้ ง นี้ เป นที่นาสั ง เกตวา การสอนโดยใช กระบวนการ เรี ย น-เล น-ฝ กฝน เป นวิธีส อนที่ มี ค วาม
เหมาะสมวิธีหนึ่งที่สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันของนักเรียนไดและครูสามารถนําไปใชจัดกระบวนการเรียนรูได
อยางมีป ระสิ ทธิภาพ เนื่องจากเป นกระบวนการเรีย นที่ส อดคลองกับ รูปแบบและธรรมชาติการเรียนรูของนักเรี ยนระดั บ
ประถมศึกษา โดยสามารถพัฒนาศักยภาพสมองของนักเรียนแลวยังทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและความคิด
สรางสรรคสูงกวาการสอนปกติ จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนกลุมทดลองมีลักษณะ ดังนี้
1. การสอนโดยใชกระบวนการ เรียน-เลน-ฝกฝน ในระยะแรกนักเรียนไมเคยชินกับกิจกรรม และไมเขาใจขอปฏิบัติ
ที่ครูกําหนดทําใหตองใชเวลาการเรียนการสอนเกินเวลาที่กําหนด แตพอถึงการสอนในครั้งที่ 3 และระยหลัง พบวา นักเรียน
เขาใจวิธีการเรียนเปนอยางดี
2. นักเรียนมีความสนใจ มีความกระตือรือรนในการเรี ยน มี ความสนุกสนานในการรวมกิจกรรมทุกขั้นตอน กล า
แสดงออก สงผลใหนักเรียนและครูสามารถประเมินความกาวหนาในการเรียนแตละชั่วโมง อีกทั้งใหคําแนะนําชวยเหลือเพื่อ
แกไขขอบกพรองของนักเรียนแตละคนไดอยางเหมาะสม
3. จากการสัง เกต พบวา นักเรีย นที่ เรี ยนโดยใชกระบวนการ เรีย น-เลน-ฝกฝน สามารถตอบคําถาม สรุ ป และ
อภิปรายผลไดอยางมีเหตุผล
การใชกระบวนการ เรียน-เลน-ฝกฝน ถือเปนเรื่องที่ดีมากเพราะเปนกระบวนการรูปแบบใหมที่สอดคลองตามทฤษฎี
การสอนคณิตศาสตร คือ Drill Theory, Incidental learning theory and Meaning theory นักเรียนจะไดเรียนรู
เนื้อหาคณิตศาสตรแลวนําความรูที่ไดจากการเรียนไปใชแกปญหาในเกมหรือการแสดงบทบาทสมติ จากนั้นนักเรียนจะไดรับ
การฝกฝนจากการทําแบบฝกหัดเรียงลําดับจากงายไปยาก ทั้งนี้การใชกระบวนการดังกลาว ครูตองมีการเตรียมตัวมาเปน
อยางดีเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง ดังนั้นผูวิจัยคาดหวังที่จะนํากระบวกการ เรียน-เลน-ฝกฝน ไปทดลองใชกับ
นักเรียนที่มีระดับผลการเรีย นเกง ปานกลาง และออน ในโรงเรีย นขนาดกลาง ขนาดใหญและขนาดใหญพิเ ศษ ทั้งระดั บ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผูวิจัยจะนํากระบวนการนี้เผยแพรสูครูผูปฏิบัติงานสอนคณิตศาสตรทั้งในระดับประถมศึกษา
และมั ธยมศึ กษาเชนกัน เพื่ อสง เสริม สนับ สนุนใหนักเรีย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นที่ ดีขึ้ นและมี เ จตคติ ที่ ดีต อการเรี ย น
คณิตศาสตรอีกดวย
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ขอเสนอแนะ
1. การจั ด กิจกรรมการเรี ย นรู โ ดยใช กระบวนการ เรี ย น-เล น-ฝ กฝน ทํ าให นักเรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย น
คณิตศาสตรและความคิดสรางสรรคสูงขึ้น ดังนั้นครูสอนจึงควรนํากระบวนการ เรียน-เลน-ฝกฝน มาใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและความคิดสรางสรรคของนักเรียนในเรื่องอื่นๆ ตอไป
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการ เรียน-เลน-ฝกฝน มี 3 ขั้นตอน ดังนั้นการใชกระบวนการดังกลาว
ครูควรวางแผนการใชเวลาใหเพียงพอตอการทํากิจกรรมแตละขั้นตอน โดยยึดตามแนวคิดของกระบวนการ เรียน-เลน-ฝกฝน
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการ เรียน-เลน-ฝกฝน ครูควรจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดปฏิ บัติเป น
รายบุคคลและเปนกลุมเพื่อใหนักเรียนไดใชความคิด ความสามารถอยางเต็มที่และฝกกระบวนการทํางานเปนกลุม ใหนักเรียน
มีความรับผิดชอบและรูจักการชวยเหลือผูอื่นและกอนการเรียนตองระบุหนาที่ตางๆ ที่นักเรียนตองรับผิดชอบใหชัดเจนเพื่อให
การจัดกิจกรรมการเรียนรูดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
4. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีความยืดหยุนและบรรยากาศที่มีความเปนกันเอง เปนอิสระ ใชคําถามกระตุน
เพื่อให นักเยนไดใชกระบวนการคิ ดและเสริมแรงอยางสรางสรรคเ พื่อใหนักเรียนมีความสนใจเรียนและชวยสงเสริ มพัฒนา
ความคิดสรางสรรค
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บทคัดยอ
โรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีแหงหนึ่งในจั งหวัดสมุทรปราการไดดํ าเนินการรณรงคการคัดแยกขยะให กับพนักงานและ
ปรับปรุงจุดวางตั้งและภาชนะรองรับของเสียตามแนวทางปฏิบัติของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พรอมกับทําการวิจัยที่มีวัตถุประสงค
1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการคัดแยกขยะของพนักงานในชวงกอนและหลังดําเนินการรณรงค 2) เพื่อคนหาปจจัย
สําคัญที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ของการคัดแยกขยะของพนักงาน และ 3) เพื่อเปรียบเทียบรายไดรายเดือนจากการจําหนายขยะรีไซเคิล
ในชวงกอนและหลังดําเนินการรณรงค มีกลุมตัวอยางคือพนักงานโรงงานจํานวน 188 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
แบบบันทึกรายไดรายเดือนจากการจําหนายขยะรีไซเคิล สถิติเชิงพรรณนาที่ใช ไดแก คาพิสัย คาเฉลี่ย ความถี่ รอยละ คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานที่ใช ไดแก การทดสอบคาที (Paired และ One-Sample T-Test) และการทดสอบสถิติไคส
แควร (Chi-Square Test) ผลการศึกษาพบวา 1) ในภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของการคัดแยกขยะของพนักงานในชวงกอนและหลั ง
ดําเนินการอยูในระดับสูง โดยความรูในชวงหลังดําเนินการรณรงคสูงกวาชวงกอนดําเนินการรณรงคอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
2) ปจจั ยสวนบุ คคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา แผนกงาน และตําแหนงงานมีผลต อผลสัมฤทธิ์ของการคั ดแยกขยะของ
พนักงานอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และ 3) รายไดรายเดือนจากการจําหนายขยะรีไซเคิลในชวงกอนดําเนินการรณรงคนอยกวา
หลังดําเนินการรณรงคอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ ผลการศึกษาเหลานี้สามารถเปนตัวอยางในการปฏิบัติอยางงายใหกับ
โรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆตอไป
คําสําคัญ: ความรู, การคัดแยกขยะ, พนักงานโรงงาน, จังหวัดสมุทรปราการ
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Abstract
The proposed paper is the outcome of the study undertaken to organize a campaign for employees in a
gemstones factory in Samut Prakan Province by sorting out the recyclable waste, and improving the location of
the waste collection and the garbage bins in accordance with the guidelines of the Department of Industrial
Works. The objectives of this research were 1) to comparative study on achievement of waste sorting of
employees before and after the campaign, 2) to find key factors affecting achievement of waste sorting of
employees, and 3) to compare the monthly income from selling recyclable waste before and after the campaign.
The population sample consisted of 188 factory employees. Data were collected using questionnaires and a form
of monthly income from selling recyclable waste. The descriptive statistics used range, mean, frequency,
percentage, standard deviation, and the inferential statistics used Paired T-Test, One-Sample T-Test and ChiSquare Test. The results of the study revealed that: 1) overall achievement in the pre and post- campaign period
was at high level. The achievement in the post-campaign period was significantly higher than the pre-campaign
period at the 0.05 level., 2) personal factors including gender, age, educational level, department, and job
position were significantly affected to achievement of waste sorting of employees at the 0.05 level, and 3) the
monthly income from selling recyclable waste during the pre-campaign period was significantly lower than the
post- campaign period at the 0.05 level. Finally, these results could be a good example to other factories.
Keywords: knowledge, waste sorting, employee, Samut Prakan Province
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บทนํา
ปจจุบันการกอเกิดของเสียหรือขยะมูลฝอยจากภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และบริการตางๆนั้นมีปริมาณมาก การจัดการขยะ
มูลฝอยที่ไมเปนไปตามหลักวิชาการจะสงผลใหเกิดปญหาและผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอสุขภาพ สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ
และสังคม โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมากและกําลังอยูในวิกฤติดานขยะมูลฝอยตกคาง
สูงสุดเปนอันดับที่ 5 (กรมควบคุมมลพิษ. 2559) อยางไรก็ตาม ปจจุบันจังหวัดสมุทรปราการไดมีการพิจารณารางแผนปฏิบัติการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและขับเคลื่อนสมุทรปราการโมเดล ใหเปนจังหวัดสะอาด ภายใตหลักการ 3Rs คือ ใชนอย (reduce)
ใชซ้ํา (reuse) นํากลับมาใชใหม (recycle) และหลักการประชารัฐ
ในการแกปญหานั้นเปนหนาที่ของทุกคนและทุกภาคสวนที่ตองรวมมือกัน จุดเริ่มตนในการแกปญหาอยางงายคือ การคัด
แยกประเภทของเสียใหถูกตองตามหลักการซึ่งแบงออก 4 ประเภทคือ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะยอยสลายได
รวมกับการใชกลยุทธ 3Rs ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2555) ไดแนะนําแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) สําหรับการคัดแยกของ
เสียภายในโรงงานไวคือ ควรจัดภาชนะรองรับของเสียแยกประเภทบริเวณที่เกิดของเสียพรอมติดปายและสัญลักษณใหชัดเจน และ
ควรประชาสัมพันธและใหความรูแกพนักงานและผูเกี่ยวของกับการคัดแยกของเสียเพื่อใหพนักงานสามารถแยกของเสียไดอยาง
ถูกตอง ในการศึกษานี้ ผูวิจัยมีกรณีศึกษาเปนโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการที่ประสงคมีสวนรวมและ
เปนสวนหนึ่งในการลดภาระเรื่องปริมาณขยะมูลฝอยลนใหกับทองถิ่น จากการสํารวจเบื้องตนเกี่ยวกับสถานการณการจัดการของเสีย
ในโรงงานอุตสาหกรรมแหงนี้ พบวามีการจัดการของเสียภายในโรงงานในแตละพื้นที่ จํานวน 4 พื้นที่ ดังนี้คือ 1. พื้นที่กระบวนการ
ผลิต ของเสียเปนขยะอันตรายซึ่งถูกสงไปกําจัดโดยบริษัทเอกชนแหงหนึ่งอยางถูกหลักวิชาการ 2. พื้นที่สํานักงาน ของเสียสวนใหญ
ที่เกิดขึ้นเปนกระดาษ มีการใชซ้ําและนําไปจําหนาย 3. พื้นที่โรงอาหาร ประกอบดวย ขยะยอยสลายไดซึ่งเปนเศษอาหาร มีการ
จําหนายออกไปเปนอาหารสัตว สวนขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิลมีการทิ้งปะปนกัน และ 4. พื้นที่ทั่วไปสําหรับพนักงาน มีขยะทั่วไป
และขยะรีไซเคิลทิ้งปะปนกันเชนกัน ในการแกปญหาเรื่องการปะปนกันของขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิลภายในโรงงานที่ดําเนินอยูเดิม
คือ ในชวงเย็นของทุกวันแมบานประจําโรงงานจะรวบรวมขยะจากพื้นที่โรงอาหาร (ยกเวนขยะยอยสลายได) และพื้นที่ทั่วไปสําหรับ
พนักงาน เพื่อนําไปรวมบริเวณพื้นที่พักขยะของโรงงานและทําการคัดแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิลที่แยกออกมา
จะถูกรวบรวมสําหรับจําหนาย แตการปฏิบัติเชนนี้ทําใหสูญเสียเวลาและแรงงานไปกับการคัดแยกและบางครั้งไมสามารถคัดแยกได
ทั้ ง หมด จึ ง มี บ างส วนปะปนไปกับ ขยะทั่ วไป และขยะทั่ วไปที่ เหลื อเหล านี้จะถู กส งไปกํ าจัด โดยเทศบาล ดั งนั้ น โรงงาน
อุตสาหกรรมอัญมณีแหงนี้จึงไดจัดใหมีการรณรงคใหความรูและประชาสัมพันธเรื่องการคัดแยกขยะภายในโรงงานใหกับพนักงาน
ทั้งหมดอยางจริงจัง รวมทั้งปรับปรุงจุดวางตั้งและติดปาย/สัญลักษณที่ภาชนะรองรับอยางชัดเจนตามแนวทางของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม พรอมทั้งทําการศึกษาวิจัยเพื่อแกไขปญหาอยางงายและประเมินผลออกมา
ในงานวิจัยนี้จึงได ทําการศึ กษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการคั ดแยกขยะของพนักงานในช วงกอนและหลังดํ าเนินการ
รณรงคคือ การใหความรู การประชาสัมพันธ การปรับปรุงจุดวางตั้ง และการติดปาย/สัญลักษณที่ภาชนะรองรับอยางชัดเจน รวมถึง
การคนหาปจจัยสําคัญที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ของการคัดแยกขยะของพนักงานและเปรียบเทียบรายไดรายเดือนจากการจําหนายขยะรี
ไซเคิลในชวงกอนและหลังดําเนินการรณรงค เพื่อใหทราบถึงผลลัพธจากการดําเนินการรณรงคอยางงายนี้และเปนตัวอยางในการคัด
แยกขยะแกโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ ตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการคัดแยกขยะของพนักงานในชวงกอนและหลังดําเนินการรณรงค
2. เพื่อคนหาปจจัยสําคัญที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ของการคัดแยกขยะของพนักงาน
3. เพื่อเปรียบเทียบรายไดรายเดือนจากการจําหนายขยะรีไซเคิลในชวงกอนและหลังดําเนินการรณรงค
สมมติฐานการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ของการคัดแยกขยะของพนักงานชวงหลังดําเนินการรณรงคสูงกวาชวงกอนดําเนินการรณรงค
2. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา แผนกงาน และตําแหนงงาน มีผลตอผลสัมฤทธิ์ของการคัดแยก
ขยะของพนักงาน
3. รายไดรายเดือนจากการจําหนายขยะรีไซเคิลในชวง 3 เดือนกอนดําเนินการรณรงคนอยกวาชวงหลังดําเนินการรณรงค
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ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีแหงหนึ่งในจังหวัด
สมุทรปราการ จํานวน 366 คน กลุมตัวอยาง คือ พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 188
คน (กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยคํานวณจากสูตรของเครจซี่และมอรแกน) และสุมเก็บตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิตามสัดสวนของ
แผนกงาน (16 แผนก) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1. สื่อที่สรางขึ้นเองเพื่อใชในการรณรงคใหความรูเรื่องการคัดแยกขยะภายใน
โรงงาน จํานวน 3 รูปแบบ (ปายสําหรับติดภาชนะรองรับของเสีย แผนความรูที่ใชประกอบการบรรยาย และบอรดประชาสัมพันธ) 2.
แบบบันทึกรายไดรายเดือนจากการจําหนายขยะรีไซเคิล และ 3. แบบสอบถาม ซึ่งแบงเปน 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา แผนกงาน และตําแหนงงาน ตอนที่ 2 แบบสอบถามความรูเรื่องการคัดแยกขยะภายในโรงงาน
จํานวน 20 ขอคําถาม ลักษณะเปนแบบถูกผิด (True-false) ถาตอบถูกได 1 คะแนน ถาตอบผิดได 0 คะแนน โดยมีเกณฑการแปล
ความหมายของคะแนนความรู แบงออกเปน 3 ระดับ (เสรี ลาชโรจน, 2537) ดังนี้คือ ชวงคะแนน 16-20 คะแนน หมายถึงมีความรู
ในระดับสูง ชวงคะแนน 10-15 คะแนน หมายถึงมีความรูในระดับปานกลาง และชวงคะแนน 0-9 คะแนน หมายถึงมีความรูในระดับ
ต่ํา แบบสอบถามชุดนี้ไดสรางขอคําถามขึ้นใหมเพื่อเก็บขอมูลปฐมภูมิ ผูวิจัยจึงไดนําไปตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดย
ผูเชี่ยวชาญ แลวนําผลการพิจารณามาคํานวณคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) (ธานินทร ศิลปจารุ,
2553) เลือกใชขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป ซึ่งขอคําถามที่ใชมีคาตั้งแต 0.67 ถึง 1.00 ผูวิจัยไดทดลองใชกับพนักงาน
ของโรงงานอุตสาหกรรมอีกแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 30 คน หลังจากนั้น นําผลที่ไดจากแบบสอบถามความรู ตอนที่
2 มาคํานวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดวยวิธีของคูเดอร-ริชารดสัน ซึ่งไดคาเทากับ 0.71 แลวจึงนําแบบสอบถามชุดนี้ไป
เก็บรวบรวมขอมูลจริง โดยแจกใหกับกลุมตัวอยางแตละแผนกจนกระทั่งครบตามจํานวนที่กําหนด
ขั้นตอนการดําเนินงาน มีดังนี้คือ 1. สํารวจสภาพทั่วไปของขยะภายในโรงงาน 2. ทดสอบความรูโดยแจกแบบสอบถามแก
พนักงานเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลและทดสอบความรูเรื่องการคัดแยกขยะในชวงกอนดําเนินการรณรงค (ตนเดือนมกราคม
2560) 3. สรางสื่อเพื่อใชในการรณรงคประชาสัมพันธและใหความรูเรื่องการคัดแยกขยะภายในโรงงาน จํานวน 3 รูปแบบ (ปาย
สําหรับติดที่ภาชนะรองรับของเสีย แผนความรูประกอบการบรรยาย และบอรดประชาสัมพันธ) 4. ดําเนินการรณรงคใหความรูโดย
การบรรยาย (แผนกละ 10 นาที) การติดปายและสัญลักษณที่ภาชนะรองรับของเสีย และการจัดบอรดประชาสัมพันธ (กลางเดือน
มีนาคม 2560) 5. ทดสอบความรูอีกครั้งโดยแจกแบบสอบถามแกพนักงานเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลและทดสอบความรูเรื่องการคัดแยก
ขยะภายในโรงงาน ในชวงหลังดําเนินการกิจกรรมรณรงค (ปลายเดือนมีนาคม 2560) 6. บันทึกรายไดรายเดือนจากการจําหนายขยะ
รีไซเคิล (เดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560) และ 7. วิเคราะหและสรุปขอมูล ในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา
ไดแก คาพิสัย ความถี่ คาเฉลี่ย รอยละ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ไดแก Paired T-Test (ใชทดสอบสมมติฐานที่ 1)
Chi-Square Test (ใชทดสอบสมมติฐานที่ 2) และ One-Sample T-Test (ใชทดสอบสมมติฐานที่ 3)
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการคัดแยกขยะของพนักงานในชวงกอนและหลังดําเนินการรณรงค
ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการคัดแยกขยะของพนักงานในชวงกอนดําเนินการรณรงคในภาพรวมพบวา พนักงานมีชวง
คะแนนความรูหรือคาพิสัยระหวาง 6-20 คะแนน คะแนนเฉลี่ย (X) เทากับ 17.9 คะแนน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ
2.6 และมีความรูอยูในระดับสูง (ดังตารางที่ 1) ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการคัดแยกขยะของพนักงานในชวงหลังดําเนินการ
รณรงคในภาพรวมพบวา พนักงานมีชวงคะแนนความรูหรือคาพิสัยระหวาง 16-20 คะแนน คะแนนเฉลี่ยเทากับ 19.7 คะแนน คา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.7 และมีความรูอยูในระดับสูง (ดังตารางที่ 1) และผลการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการคัด
แยกขยะของพนักงานในชวงกอนและหลังดําเนินการรณรงคโดยการทดสอบคาที (Paired T-Test) พบวา ผลสัมฤทธิ์ของการคัดแยก
ขยะของพนักงานชวงหลังดําเนินการรณรงคสูงกวาชวงกอนดําเนินการรณรงคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t=-11.37,
P=0.000, n=188) โดยที่คะแนนความรู ของพนักงานชวงหลังดํ าเนินการรณรงคสู งกว าชวงกอนดํ าเนินการรณรงคเทากั บ 1.8
คะแนน (รอยละ 8.9) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ 1 (ดังตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงคาพิสัย คะแนนเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความรู ผลตางของคะแนนเฉลี่ย รอยละของผลตาง และ
ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการคัดแยกขยะของพนักงานในชวงกอนและหลังดําเนินการรณรงค (n=188)
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คะแนน คาสวนเบี่ยงเบน ระดับ ผลตางของ รอยละของ
t
P-value
เฉลี่ย (X) มาตรฐาน (S.D.) ความรู คะแนนเฉลี่ย ผลตาง
สูง
กอนดําเนินการรณรงค
6.0-20.0 17.9
2.6
1.8
8.9
-11.37* 0.000
สูง
หลังดําเนินการรณรงค 16.0-20.0 19.7
0.7
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P<0.05)
ชวงที่ดําเนินการ

คาพิสัย

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจํานวนและรอยละของพนักงานที่จําแนกตามระดับความรู ในชวงกอนดําเนินการรณรงคพบวา
พนักงานที่มีความรูในระดับสูง (16-20 คะแนน) มากที่สุด จํานวน 171 คน (รอยละ 91.0) รองลงมาคือ ระดับปานกลาง (10-15
คะแนน) จํานวน 10 คน (รอยละ 5.3) และระดับต่ํา (0-9 คะแนน) จํานวน 7 คน (รอยละ 3.7) ตามลําดับ (ดังตารางที่ 2) และในชวง
หลังดําเนินการรณรงคพบวา พนักงานทั้งหมดมีความรูในระดับสูง (16-20 คะแนน) จํานวน 188 คน (รอยละ 100.0) (ดังตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและรอยละของพนักงาน จําแนกตามระดับความรูเรื่องการคัดแยกขยะในชวงกอนและหลังดําเนินการ
รณรงค (n=188)
กอนดําเนินการรณรงค
จํานวน (คน)
รอยละ
7
3.7
10
5.3
171
91.0

ระดับความรู
ต่ํา (0-9 คะแนน)
ปานกลาง (10-15 คะแนน)
สูง (16-20 คะแนน)

หลังดําเนินการรณรงค
จํานวน (คน)
รอยละ
0
0.0
0
0.0
188
100.0

2. ผลการคนหาปจจัยสําคัญที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ของการคัดแยกขยะของพนักงาน
ผลการศึกษาขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางพบวา สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 150 คน (รอยละ 79.8) มีอายุระหวาง
35-39 ป จํานวน 51 คน (รอยละ 27.1) มีระดับการศึกษาสูงสุดคือมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 62 คน (รอยละ 33.0) อยูแผนกงานที่
13 คือ แผนกเลื่อยแตงพลอย CZ จํานวน 51 คน (รอยละ 27.1) และทํางานในตําแหนงที่ 7 คือ ตําแหนงพนักงานฝายผลิต จํานวน
127 คน (รอยละ 67.6) (ดังตารางที่ 3) และผลการคนหาปจจัยสําคัญที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ของการคัดแยกขยะของพนักงานโดยการ
ทดสอบคาสถิติไคสแควร (Chi-Square) พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ( 2=14.007, df=2, P=0.001) อายุ ( 2=25.700,
df=12, P=0.012) ระดับการศึกษา ( 2=29.414, df=14, P=0.009) แผนกงาน (2=120.074, df=30, P=0.000) และตําแหนงงาน
( 2=56.173, df=20, P=0.000) มีผลตอผลสัมฤทธิ์ของการคัดแยกขยะของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐานที่ 2 (ดังตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ของการคัดแยกขยะของพนักงาน (n=188)
ระดับความรูเรื่องการคัดแยกขยะของพนักงาน
ต่ํา
ปานกลาง
สูง
รวม

ปจจัยสวนบุคคล

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน

เพศ
อายุ

ชาย
หญิง
20-24 ป
25-29 ป
30-34 ป
35-39 ป
40-44 ป
45-49 ป
50 ปขึ้นไป

5
2
0
3
2
1
0
1
0

2.7
1.1
0.0
1.6
1.1
0.5
0.0
0.5
0.0

0
10
1
2
3
0
1
1
2

0.0
5.3
0.5
1.1
1.6
0.0
0.5
0.5
1.1

33
138
14
27
45
50
25
8
2

17.6
73.4
7.4
14.4
23.9
26.6
13.3
4.3
1.1

38
150
15
32
50
51
26
10
4

2

df P-value

รอยละ
20.2
79.8
8.0
17.0
26.6
27.1
13.8
5.3
2.2

14.007* 2

0.001

25.700* 12 0.012
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ระดับความรูเรื่องการคัดแยกขยะของพนักงาน
ต่ํา
ปานกลาง
สูง
รวม

ปจจัยสวนบุคคล

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน

2

df P-value

รอยละ

ระดับ
การศึกษา

ป.4
ป.6
ม.3
ม.6
ป.ว.ช.
ป.ว.ส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

0
0
0
1
1
4
1
0

0.0
0.0
0.0
0.5
0.5
2.1
0.5
0.0

0
3
3
2
1
1
0
0

0.0
1.6
1.6
1.1
0.5
0.5
0.0
0.0

1
9
59
44
15
15
23
5

0.5
4.8
31.4
23.4
8.0
8.0
12.2
2.7

1
12
62
47
17
20
24
5

0.5
6.4
33.0
25.0
9.0
10.6
12.8
2.7

29.414* 14 0.009

แผนกงาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0
0
0
1
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
2
3
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.5
0.0
2.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
0.0
0.0
0.5
0.5
0.0
0.0
0.0
1.1
1.6
0.0
0.0
0.0

0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
1
0
0
0
1
0
0
0
6
0
0
3
0

0.0
0.0
1.6
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.6
1.1
0.5
0.0
0.0
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
3.2
0.0
0.0
1.6
0.0

1
3
6
4
1
2
4
2
3
1
2
2
48
11
46
35
8
4
11
7
2
5
119
8
3
2
2

0.5
1.6
3.2
2.1
0.5
1.1
2.1
1.1
1.6
0.5
1.1
1.1
25.5
5.9
24.5
18.6
4.3
2.1
5.9
3.7
1.1
2.7
63.3
4.3
1.6
1.1
1.1

1
3
9
6
1
7
4
2
3
1
2
2
51
13
48
35
8
5
13
7
2
5
127
11
3
5
2

0.5
1.6
4.8
3.2
0.5
3.7
2.1
1.1
1.6
0.5
1.1
1.1
27.1
6.9
25.5
18.6
4.3
2.6
6.9
3.7
1.1
2.6
67.6
5.9
1.6
2.6
1.1

120.074* 30 0.000

ตําแหนงงาน

56.173* 20 0.000

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P<0.05)
3. ผลการเปรียบเทียบรายไดรายเดือนจากการจําหนายขยะรีไซเคิลในชวงกอนและหลังดําเนินการรณรงค
ผลการศึกษารายไดรายเดือนจากการจําหนายขยะรีไซเคิลในชวง 3 เดือนกอนดําเนินการรณรงคระหวางเดือนธันวาคม 2559
ถึงเดือนกุมภาพันธ 2560 พบวา ขยะรีไซเคิลที่ถูกคัดแยกออกจากขยะทั่วไปโดยแมบานประจําโรงงาน (ประกอบดวย 3 ชนิดคือ ขวด
แกว กระปองกาแฟ และกระปองอลูมิเนียม) มีน้ําหนักรวมรายเดือนซึ่งเปนการลดภาระใหกับทองถิ่นไดเทากับ 77.0, 75.0 และ
86.0 กิโลกรัม (กก.) ตามลําดับ (น้ําหนักเฉลี่ยเทากับ 79.3 กก.) โดยสามารถจําหนายไดเปนเงินเทากับ 98.1, 119.6 และ 152.3
บาท ตามลําดับ (รายไดเฉลี่ยเทากับ 123.3 บาท) ในขณะที่รายไดรายเดือนจากการจําหนายขยะรีไซเคิลหลังดําเนินการรณรงค
ในชวงเดือนมีนาคม 2560 พบวา ขยะรีไซเคิลที่ถูกคัดแยกโดยพนักงาน (ประกอบดวย 4 ชนิดคือ ขวดแกว กระปองกาแฟ กระปอง
อลูมิเนียม และขวดพลาสติกรวม) มีน้ําหนักรวมรายเดือนซึ่งเปนการลดภาระใหกับทองถิ่นไดเทากับ 163.0 กก. โดยสามารถจําหนาย
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ไดเปนเงินเทากับ 400.9 บาท รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4 และรายไดรวมรายเดือนดังกลาวแสดงดังภาพที่ 1 ผลการเปรียบเทียบ
รายไดรายเดือนจากการจําหนายขยะรีไซเคิลในชวงกอนและหลังดําเนินการรณรงคโดยการทดสอบคาที (One-Sample T-Test)
พบวารายไดรายเดือนจากการจําหนายขยะรีไซเคิลในชวง 3 เดือนกอนดําเนินการรณรงคระหวางเดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือน
กุมภาพันธ 2560 (98.1, 119.6, 152.3 บาท ตามลําดับ) นอยกวาชวงหลังดําเนินการรณรงคในชวงเดือนมีนาคม 2560 (400.9 บาท)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t=-17.615, P=0.002, n=3) โดยที่รายไดรายเดือนเฉลี่ยจากการจําหนายขยะรีไซเคิลในชวง
3 เดือนกอนดําเนินการรณรงค (รายไดเฉลี่ยเทากับ 123.3 บาท) นอยกวารายไดรายเดือนจากการจําหนายขยะรีไซเคิลในชวงหลัง
ดําเนินการรณรงค (400.9 บาท) อยูเทากับ 277.6 บาท (นอยกวารอยละ 69.2) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ 3
ตารางที่ 4 แสดงรายไดจากการจําหนายขยะรีไซเคิลในชวง 3 เดือนกอนดําเนินการรณรงคกับชวงหลังดําเนินการรณรงค
ขวดแกว

กระปองกาแฟ

เดือน

น้ําหนัก
(กก.)

เงินที่ได
(บาท)

น้ําหนัก
(กก.)

ธ.ค.-59
ม.ค.-60
ก.พ.-60
มี.ค.-60
รวม

72.0
68.0
78.0
123.0
341

67.3
63.6
72.9
115.0
318.8

4.0
5.0
5.0
8.0
22

กระปองอลูมิเนียม

ขวดพลาสติกรวม

รวม

เงินที่ได
(บาท)

น้ําหนัก
(กก.)

เงินที่ได
(บาท)

น้ําหนัก
(กก.)

เงินที่ได
(บาท)

น้ําหนัก รวมเปนเงิน
(กก.)
(บาท)

7.5
9.3
9.4
15.0
41.2

1.0
2.0
3.0
2.0
8

23.4
46.7
70.1
46.7
186.9

30.0
30

224.3
224.3

77.0
75.0
86.0
163.0
401.0

98.1
119.6
152.3
400.9
770.9

หมายเหตุ: ขวดแกวกก.ละ 0.93 บาท กระปองกาแฟกก.ละ 1.87 บาท กระปองอลูมิเนียมกก.ละ 23.37 บาท ขวดพลาสติกรวมกก.ละ 7.48 บาท

จํานวนเงิน (บาท)
450
400
กอกนดํ
(ม.ค.60)
อนดําเนิ
าเนินการ
นการรณรงค
350
หลัหลังดํงาดํเนิาเนินการ
นการรณรงค
(มี.ค.60)
300
250
200
152.3
119.6
150
98.1
100
50
0
กอนดําเนินการ กอนดําเนินการ กอนดําเนินการ
(ธ.ค.59)
(ม.ค.60)
(ก.พ.60)

400.9

เดือน
หลังดําเนินการ
(มี.ค.60)

ภาพที่ 1 กราฟแทงแสดงรายไดรายเดือนจากการจําหนายขยะรีไซเคิลในชวง 3 เดือนกอนดําเนินการรณรงค
(ธ.ค.2559 – ก.พ.2560) ที่นอยกวาชวงหลังดําเนินการรณรงค (มี.ค.2560)
สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิจัยจากการรณรงคใหความรูและประชาสัมพันธเรื่องการคัดแยกขยะภายในโรงงานใหกับพนักงาน รวมทั้งปรับปรุง
จุดวางตั้งและติดปาย/สัญลักษณที่ภาชนะรองรับ สามารถสรุปตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังนี้คือ
1. ผลการศึ กษาเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ของการคั ดแยกขยะของพนักงานในชวงกอนและหลังดําเนินการรณรงค พบว า
ผลสัมฤทธิ์ของการคัดแยกขยะของพนักงานชวงหลังดําเนินการรณรงคสูงกวาชวงกอนดําเนินการรณรงคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ 1) โดยภาพรวมพบวาพนักงานกลุมตัวอยางมีความรูอยูในระดับสูงทั้งในชวงกอนและหลัง
ดําเนินการรณรงค อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาไดทําใหเห็นวาการรณรงคที่โรงงานอุตสาหกรรมไดจัดขึ้นนั้นสงผลในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของการคัดแยกขยะของพนักงานใหดีขึ้นได กลาวคือ ในชวงหลังดําเนินการรณรงค สามารถยกระดับความรูพนักงานที่มี
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ความรูระดับต่ําและปานกลางใหมีความรูอยูในระดับสูงไดทั้งหมด ซึ่งการมีความรูที่ดีและถูกตองนั้นอาจนําไปสูการปฏิบัติหรือมี
พฤติกรรมที่ดีขึ้นได เนื่องจากสอดคลองกับผลการศึกษาของธนกฤต บวกขุนทด (2553) ที่พบวาการสนับสนุนใหมีการรณรงคให
ความรูแกกลุมตัวอยางอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะโรงงานที่มีพนักงานใหมหมุนเวียนเขามาทํางานบอยๆ จะทําใหพนักงานไดรับความรู
และนําไปสูการปฏิบัติที่ถูกตองได ผลการวิจัยของนิรมล เทียนชัย (2542) ที่พบวาความรูเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการทิ้ง การเก็บรวบรวม และการกําจัดมูลฝอยของคนในชุมชนตําบลคลองใหญ จังหวัดตราด และผลการวิจัยของ
สมพงษ แกวประยูร (2558) ที่พบวาความรูเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยในครัวเรือนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยใน
ครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองควนหลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
2. ผลการคนหาปจจัยสําคัญที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ของการคัดแยกขยะของพนักงานพบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ
ระดับการศึกษา แผนกงาน และตําแหนงงาน มีผลตอผลสัมฤทธิ์ของการคัดแยกขยะของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 (ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ 2) อยางไรก็ตาม ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์หรือพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในแตละ
กลุมตัวอยางก็จะมีความแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับกลุมตัวอยาง เช น บางป จจัยสอดคลองกับผลการวิจัยของสมพงษ แกวประยู ร
(2558) ที่พบวาประชาชนในเขตเทศบาลเมืองควนหลัง จังหวัดสงขลา ที่มีที่อยูอาศัย อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน
แตกตางกัน มีความรูเรื่องการจัดการมูลฝอยในครัวเรือนแตกตางกัน และผลการวิจัยของ ประมวล พูนสังข (2536) ที่พบวาความรู
เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยอันตรายจากอาคารบานเรือนของประชาชนในเขตเมืองของจังหวัดสุโขทัยมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับอายุ การศึกษา สถานภาพในครัวเรือน จํานวนสมาชิกในครัวเรือน อาชีพ และรายได แตไมมีความสัมพันธ
ทางสถิติกับเพศและอาชีพ แตกลับพบวาประชาชนในเขตชนบทของจังหวัดสุโขทัยมีความรูดังกลาวสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 กับอายุ การศึกษา และสถานภาพในครัวเรือนเทานั้นโดยไมมีความสัมพันธทางสถิติกับปจจัยอื่นๆ เปนตน
3. ผลการเปรียบเทียบรายไดรายเดือนจากการจําหนายขยะรีไซเคิลในชวงกอนและหลังดําเนินการรณรงคพบวา รายไดราย
เดือนจากการจําหนายขยะรีไซเคิลในชวง 3 เดือนกอนดําเนินการรณรงค นอยกวาชวงหลังดําเนินการรณรงคอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ 3) กลาวคือ ภายหลังจากที่พนักงานกลุมตัวอยางไดรับความรูจากการรณรงคแลว ไดมี
การคัดแยกขยะรีไซเคิลอยางถูกตองเพิ่มขึ้น สงผลใหรายไดรายเดือนจากการจําหนายขยะรีไซเคิลเพิ่มขึ้นตามดวย ซึ่งรายไดชวงหลัง
ดําเนินการรณรงค (400.9 บาท) สูงกวารายไดเฉลี่ยของชวง 3 เดือนกอนดําเนินงาน (123.3 บาท) เปนเงินทั้งหมดเทากับ 277.6
บาท คิดเปนรอยละ 69.2 จึงสามารถสรุปไดวา การคัดแยกขยะรีไซเคิลที่ถูกวิธีสามารถเพิ่มรายไดในการจัดการของเสียในโรงงานได
จริง ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการรณรงคของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (2555) ที่ไดแนะนําใหทุกโรงงานจัดภาชนะรองรับของเสียแยก
แบบประเภทบริเวณที่เกิดของเสียพรอมติดปายและสัญลักษณใหชัดเจนรวมกับการประชาสัมพันธและใหความรูแกพนักงาน เพื่อให
พนักงานสามารถแยกของเสี ยไดอยางถู กต อง ดั งนั้น เพื่ อใหเกิดประโยชนในการปฏิ บัติ งานจริงและการนําผลการศึ กษาไปใช
ประโยชน โรงงานควรมีการรณรงคใหความรูแกพนักงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการคัดแยกขยะอยาง
ตอเนื่อง และผลการศึกษาครั้งนี้ถือเปนตัวอยางในการปฏิบัติอยางงายใหกับโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆไดตอไป
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต จากผลการศึกษาในครั้งนี้และการทบทวนวรรณกรรม การศึกษาในอนาคตควร
ทําการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของปจจัยดานอื่นๆที่อาจมีผลตอผลสัมฤทธิ์ของการคัดแยกขยะของพนักงาน เชน ปจจัยดานการรับรู
ขาวสาร และปจจัยดานทัศนคติ เปนตน หรือศึกษาเรื่องพฤติกรรมการคัดแยกขยะ รวมทั้งปจจัยตางๆที่อาจมีผลตอพฤติกรรม เพื่อ
ประโยชนในการขยายผลการศึกษาวิจัยไปในโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ และชุมชนในอนาคตตอไป
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สันติ จําปาเงิน
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ และ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตรรวมกับกิจกรรมทํานาย-สังเกตอธิบาย (POE) เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี จํานวน 15 ชั่วโมง โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1
จํานวน 22 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม จากการวิเคราะห
ดวยสถิติคาทีแบบกลุมตัวอยางไมอิสระตอกัน พบวา นักเรียนกลุมตัวอยางมีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (คาเฉลี่ย 25.23, SD
4.53) สูงกวากอนเรียน (คาเฉลี่ย 11.77, SD 2.74) อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ.01 (t 24.67, df 21)และจากการแบงนักเรียน
ออกเปนกลุมเกง ปานกลาง และกลุมออน ตามคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนนั้น พบวา นักเรียนกลุมเกง กลุมปาน
กลาง และกลุ มออน มี คะแนนเฉลี่ ยผลสั ม ฤทธิ์ทางการเรี ยนหลั ง เรี ย นสู งกวากอนเรีย น อย างมีนัย สําคั ญที่ ระดั บ.01 โดย
นักเรีย นทั้ง สามกลุ มมี ค วามกาวหนาของผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ยนคิ ดเป นร อยละ 39.50, 34.09 และ 27.92 ตามลํ าดั บ
นอกจากนี้ยังพบวา นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้ นบูรณาการ โดยรวมอยูในระดับ “ดี” (76.21%) ผาน
เกณฑคะแนนเปาหมายที่กําหนดไวที่รอยละ 70 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตรรวมกับกิจกรรมทํานาย-สังเกต-อธิบาย (POE) เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย
4.32, SD 0.55) ทั้งนี้การใชกิจกรรมทํานาย-สังเกต-อธิบาย (POE) สามารถสรางความสนใจของนักเรียน และกระตุนใหเกิด
คําถาม แลวดําเนินการสํารวจและหาคําตอบตามกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตรรวมกับกิจกรรมทํานาย-สังเกต-อธิบาย (POE)
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Abstract
This study was aimed to investigate students’ learning achievemnt, integrated science process
skills and satisfied by using 15 hour of scientific inquiry incorporated with predict-observe-explain (POE)
learning activities of chemical reaction rates. The samples were 22 Grade-11 students in Classroom 1,
purposively selected students in the second semester of 2016 at Nonsila Pittayakhom School, Kalasin.
The dependent sample t-test analysis indicated that the students obtained the post-achievement score
(mean 25.23, SD 4.53) significantly higher than the pre-achievement score (mean 11.77, SD 2.74) at
significant level of .01 (t 24.67, df 21). The students were categorized as high, middle and low-achieving
students according to their pretest score. The percentage of learning achievment progression for each of
high, middle, and low-achieving students was 39.50, 34.09 and 27.92, respectively. In addition, the
students achieved the total integrated science process skills in the “Good” level (76.21%) passing the
specified criterion of 70% and the students were highly satisfied with scientific inquiry incorporated with
predict-observe-explain (POE) learning activities of chemical reaction rates (mean 4.32, SD 0.55). The
instructor observation revealed that POE activities effectively engaged students in the scientific inquiry
process. The critical thinking situations proposed during the class also promoted their critical thinking
skills. It is advisable that variety of situations should be proposed to make it more challenging for
students.
Keywords: Learning achievement, Integrated science process skills, Scientific inquiry incorporated with
predict-observe-explain (POE) learning activities
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1. บทนํา
วิท ยาศาสตร มี บทบาทสํ าคั ญ ยิ่ ง ในสั ง คมโลกป จจุบั นและอนาคต เพราะวิท ยาศาสตร เ กี่ย วข องกับ ทุ กคนทั้ ง ใน
ชีวิตประจําวัน และการงานอาชีพตาง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องใช และผลผลิตตาง ๆ ที่มนุษยไดใชเพื่ออํานวย
ความสะดวกในชี วิตและการทํ างานเหลานี้ลวนเป นผลของความรูท างวิทยาศาสตร ผสมผสานกับความคิ ดสร างสรรค และ
ศาสตรอื่น ๆ วิทยาศาสตรชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิดทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ มีทักษะ
สําคัญในการคนควาหาความรูมีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลที่หลากหลาย
และมีประจักษพยานที่ตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู (Knowledgebased society) ดังนั้น ทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูทันวิทยาศาสตร เพื่อที่จะมีความรูความเขาใจธรรมชาติ และ
เทคโนโลยีที่มนุษยสรางสรรคขึ้น สามารถนําความรูไปใชไดอยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม(กระทรวงศึกษาธิการ,
2551) ครูวิทยาศาสตรตองมีความรูแมนยําในเนื้อหา และสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาเขากับบริบทของชีวิตประจําวันได และมี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนจากการถายทอดความรู เปนการจัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลางของการเรียนรูอยางแทจริง อาทิเชน การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ซึ่งเปนวิธีการจัดการเรียนรูอีกรูปแบบ
หนึ่งที่ทําใหผูเรียนคนพบองคความรูดวยตนเอง และสามารถนําความรูจากการเรียนไปใชใหเกิดประโยชนในการดํารงชีวิตของ
ตนเอง และพั ฒ นาปลู ก ฝ ง ให รู จั ก คิ ด เป น ทํ า เป น และแก ป ญ หาเป น สอดคล อ งกั บ แนวทางการจั ด การศึ ก ษาตาม
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และจุดหมายของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเปาหมายของการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เปนโรงเรียนมัธยมประจําตําบล ตั้งอยูเขตรอยตอของ 3 อําเภอ คือ คํามวง สมเด็จ และ
สหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ นักเรียนสวนใหญมาจากครอบครัวที่มีรายไดต่ํา และผูปกครองไมคอยสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นเทาที่ควร เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย ดังนั้นนักเรียนจึงขาดความกระตือรือรน และไมคอยเห็น
ความสํ าคั ญของการเรี ยน สง ผลให นักเรีย นมี การพัฒ นาการเรี ยนรูนอยกวาที่จะเปน และจากรายงานผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในปการศึกษา 2557-2558 โรงเรียนโนน
ศิลาพิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ พบวา นักเรียนมีคะแนนวิชาวิทยาศาสตร เฉลี่ยรอยละ 28.46 (SD 5.70) และ 27.66 (SD
5.19) ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาคะแนนในสาระที่ 3 เรื่อง สารและสมบัติของสาร พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย28.67 (SD
11.33) และ 25.72 (SD 8.28) ตามลําดับ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2559) ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชวงชั้นที่ 4 (ม.6) วิชาวิทยาศาสตรของโรงเรียน
โนนศิลาพิทยาคม เทียบกับระดับตาง ๆ ในปการศึกษา 2557-2558
ระดับ
โรงเรียน : โนนศิลาพิทยาคม
สังกัด : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัด : กาฬสินธุ
ประเทศ : ไทย

ปการศึกษา 2557
Mean
SD
28.46
5.70
32.67
9.02
30.20
7.36
32.54
9.15

ปการศึกษา 2558
Mean
SD
27.66
5.19
33.55
8.30
31.44
6.74
33.40
8.43

จากตารางที่ 1 พบวา คะแนนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคมคอนขางต่ํา โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับระดับจังหวัดกาฬสินธุ และ
ระดั บ ประเทศ พบวา คะแนนเฉลี่ ย O-NET ที่ ไ ด ต่ํากวาค าคะแนนเฉลี่ ย ของจัง หวัด และประเทศ ทั้ งนี้อาจเนื่องมาจาก
พฤติกรรมการไมสนใจเรียนของนักเรี ยน รวมทั้ งการจัด การเรียนรูในชั้นเรียนครูผูส อนมีเทคนิคหรือวิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่ไมหลากหลาย และมีการเชื่อมโยงเนื้อหาสาระวิทยาศาสตรกับชีวิตประจําวันนอย สงผลใหนักเรียนไมเห็นความสําคัญ
ของเนื้อหาวิชาที่เรียน และเบื่อหนายในการเรียน สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคะแนนสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร
และสาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร ซึ่งเปนสาระเกี่ยวกับวิชาเคมีอยูในเกณฑที่ต่ํา และมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศ
ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในสาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม
ระดับ
โรงเรียน : โนนศิลาพิทยาคม
สังกัด : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัด : กาฬสินธุ
ประเทศ : ไทย

ปการศึกษา 2557
Mean
SD
28.67
11.33
29.99
13.71
26.94
11.05
29.94
13.82

ปการศึกษา 2558
Mean
SD
25.72
8.28
29.81
12.40
27.53
10.18
29.74
12.52

จากปญหาที่กลาวมาขางตน ครูผูสอนจึงจําเปนตองมีการพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรูใหแตกตางไปจาก
เดิม เพื่อกระตุนใหผูเ รียนมี ความสนใจเรียนรูในวิชาวิท ยาศาสตรม ากขึ้น เนนใหผูเ รียนไดสรางองค ความรูดวยวิธีการหรื อ
กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร และนําความรูที่ไดเรียนรูนั้นไปประยุกตไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน เกิดการ
เรียนรูอยางมีความหมาย เห็นความสําคัญและคุณประโยชนของสิ่งที่เรียน สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งจะมีผลทําใหไดคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้นดวย
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู หรือสืบเสาะทางวิทยาศาสตร 5 ขั้น ไดแก 1) ขั้นสรางความสนใจ
(Engagement) 2) ขั้นสํารวจและคนหา (Exploration) 3) ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) 4) ขั้นขยายความรู
(Elaboration) และ5) ขั้นประเมิน (Evaluation)เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับการเรียนรูวิทยาศาสตร เนื่อง
ดวยเปนรูปแบบที่เนนพัฒนากระบวนการเรียนรูแกผูเรียน สอนใหผูเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็น เปดโอกาสใหผูเรียนทํา
กิจกรรมแสวงหาความรูดวยตนเอง สืบ สวนสอบสวนเพื่อหาคําตอบสําหรั บปญหาใดปญ หาหนึ่ง โดยครูเปนผูอํานวยความ
สะดวก เพื่อใหนักเรียนบรรลุเปาหมาย ดังนั้นครูจึงตองมีการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อมุงเนนใหนักเรียนเปนผูที่เรียนรู
และคนพบตัวเองมากที่สุด นักเรียนควรไดรับการกระตุนสงเสริมใหมีความสนใจ และกระตือรือรนที่จะเรียน มีความสงสัยเกิด
คําถามในสิ่งตาง ๆ มีความมุงมั่น และมีความสุขที่จะศึกษาคนควาสืบเสาะหาความรู เพื่อรวบรวมขอมูลวิเคราะหผล นําไปสู
คําตอบของคําถาม สามารถตัดสินใจดวยการใชขอมูลอยางมีเหตุผล สามารถสื่อสารขอมูลสิ่งที่คนพบจากการเรียนรูใหผูอื่น
เขาใจและสามารถนําไปใชแกปญหาได (ชาตรี ฝายคําตา, 2551) นักเรียนที่ไดเรียนโดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ
สืบ เสาะสามารถพั ฒนาทั กษะการคิ ดอยางมีวิจารณญาณ และทําให ผ ลสั มฤทธิ์ทางการเรีย นวิช าเคมี สูง ขึ้นได โดยพบ วา
นักเรียนมีความกระตือรือรนกระฉับกระเฉง สนใจเรียนมากขึ้น และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตาง ๆ (อรัญญา สถิตไพบูล ย, 2550) ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักเรีย นที่ได เรีย นรูผ านกระบวนการสืบเสาะหาความรู ไดล งมือปฏิบัติ กิจกรรม หรื อ
ปฏิบัติการทดลอง โดยนักเรียนเปนผูกําหนดปญหา วางแผนการทดลอง เก็บรวบรวมขอมูลและสรุปผลดวยตนเอง ในขั้นสราง
ความสนใจ นั ก เรี ย นมี อิส ระศึ ก ษาตามความสนใจ ผู ส อนเพี ย งกระตุ น โดยใช คํ าถาม หรื อ ยกตั วอย า งสถานการณ ใ น
ชีวิตประจําวัน หรือสาธิตการทดลองเพื่อฝกทักษะการสังเกต ชวยใหนักเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็น เกิดความสงสัยและ
สนใจที่จะหาคําตอบ ซึ่งสามารถทําใหนักเรียนกําหนดปญหาพรอมทั้งคิดแกปญหาไดดวยตนเองได นอกจากนี้ยังพบวาการ
แทรกกิจกรรม POE คือ การทํานาย (Predict) การสังเกต (Observe) และการอธิบาย (Explain) ในขั้นตอนการสรางความ
สนใจของการเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตรจะชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจภายในหรือเกิดขอสงสัย แลวสามารถตั้ง
คําถามวิทยาศาสตรเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะเรียน เพื่อนําไปสูการคนควาหาคําตอบดังกลาวดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร และ
นําความรูนั้นมาสรางเปนองคความรูใหมไดดวยตนเอง โดยกิจกรรม POE จะชวยกระตุนความอยากรูอยากเรียนของนักเรียน
สํารวจแนวความคิดความเขาใจ กระตุนใหนักเรียนสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง (วนิชา ประยูรพันธ และวิมล สําราญวานิช,
2553) และกิจกรรม POE ที่มีรูปแบบของกิจกรรมสอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของนักเรียนจะทําให
นักเรียนมีความกระตือรือรน และสนใจเรียนเปนพิเศษ (น้ําคาง จันเสริม, 2551) นอกจากนี้การจัดกิจกรรมแบบ POE ยังทํา
ใหนักเรียนไดเชื่อมโยงระหวางสถานการณที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน และกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่นักเรียนไดสังเกต
ทดลอง และสืบคนแลวนํามาสูการอธิบายสถานการณนั้น ๆ (สงกรานต มูลศรีแกว, 2553) และสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนา
กระบวนการคิด ทําใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหสูงขึ้น มีการแสวงหาความรูและลงมือทํากิจกรรมตาง ๆ ดวย
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ตนเอง เกิดแรงเสริมใหนักเรียนอยากรูอยากเห็นมากขึ้น พยายามคนหาหลักฐานมาสนับสนุนความคิดเห็นของตนกอนที่จะ
นํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งเปนพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู (รุงระวี ศิริบุญนาม, 2551)
จากหลักการและเหตุผลที่กล าวมาขางต น ผู วิจัย เชื่อวาการจัดกิจกรรมการเรีย นรูแ บบสื บเสาะทางวิทยาศาสตร
รวมกับกิจกรรมทํานาย-สังเกต-อธิบาย (POE) เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี จะทําใหนักเรียนสนใจเรียน มีสวนรวมในการ
จัดการเรียนรู สืบเสาะและสรางองคความรูจากการลงมือปฏิบัติดวยตนเองมากขึ้น สามารถเชื่อมโยงองคความรูประสบการณ
ในชั้นเรียนกับชีวิตประจําวันไดเปนอยางดีโดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสํารวจตรวจสอบ ทดลอง และ
รวบรวมขอมูลหรือหลักฐานตาง ๆ สงผลใหเกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้น
บูรณาการ ตลอดจนทําใหนักเรียนเกิดความพึงพอใจตอการเรียนรูรายวิชาเคมีมากขึ้นตามลําดับ
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ และคะแนนความกาวหนาทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กลุมเกง กลุมปานกลาง และกลุมออน กอนเรียนและหลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรู
แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตรรวมกับกิจกรรมทํานาย-สังเกต-อธิบาย (POE) เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
2.2 เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนดวย
กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตรรวมกับกิจกรรมทํานาย-สังเกต-อธิบาย (POE) เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมี เทียบกับเกณฑเปาหมายที่กําหนดไวที่รอยละ 70 ของคะแนนเต็ม
2.3 เพื่อศึ กษาความพึ งพอใจของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ตอการเรีย นดวยกิจกรรมการเรีย นรูแบบ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตรรวมกับกิจกรรมทํานาย-สังเกต-อธิบาย (POE) เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
3. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ใชรูปแบบการวิจัยเปนแบบกลุมตัวอยางเดียว มีการทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน (One-group
pretest and posttest design) โดยมีรายละเอียดวิธีดําเนินการวิจัย (มาเรียม นิลพันธุ, 2558) ดังนี้
3.1 ประชากร และกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หอง 1 ซึ่งเปนแผนการเรียนวิทย-คณิต จํานวน 22 คน ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2559 ซึ่งได มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากประชากรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
จํานวน 2 หองเรียน โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด 37 คน
3.2 เนื้อหาที่ใชในการศึกษาวิจัย
เนื้อหาสาระที่ใชศึกษาวิจัย คือ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี วิชาเคมี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ตามหลักสูตรสถานศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยมีสาระการเรียนรูสอดคลองหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3.3 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาวิจัย ดําเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ใชเวลาทั้งหมด 15 ชั่วโมง
3.4 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรตน คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตรรวมกับกิจกรรมทํานาย-สังเกต-อธิบาย(POE)
เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ และความพึงพอใจของ
นักเรียนตอการเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตรรวมกับกิจกรรมทํานาย-สังเกต-อธิบาย (POE) เรื่อง
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
3.5 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย
3.5.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูที่จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตรรวมกับกิจกรรมทํานาย-สังเกต-อธิบาย (POE) เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี จํานวน 7 แผนการจัดการเรียนรู
เวลาที่ใชทั้งหมด 15 ชั่วโมง โดยมีเนื้อหาหลักในแตละแผน คือ ความหมายและการวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 3 ชั่วโมง
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี 2 ชั่วโมง พลังงานกับการดําเนินไปของปฏิกิริยา 2 ชั่วโมง และปจจัยที่มีผลตออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี ประกอบดวยความเขมขนของสารตั้งตน 2 ชั่วโมง พื้นที่ผิวของสารตั้งตน 2 ชั่วโมง อุณหภูมิ 2 ชั่วโมง ตัวเรง
และตัวหนวงปฏิกิริยาเคมี 2 ชั่วโมง
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3.5.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ โดยมีคาความยากงาย (p) รายขอระหวาง 0.25-0.75
คาอํานาจจําแนก (r) รายขอ ระหวาง 0.25-0.88 มีคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ 0.80 แบบวัดประเมินผล
ทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตรขั้นบูร ณาการ มีลักษณะเป นแบบรูบริค ใชประเมินใหคะแนน 5 ทักษะ คือ ทักษะการตั้ ง
สมมติฐาน ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ทักษะการทดลอง และทักษะการ
ตีความหมายขอมูล และการลงขอสรุป ประเมินใหคะแนนนักเรียนระหวางเรียนปฏิบัติการทดลอง และตรวจใหคะแนนในแบบ
รายงานผลการทดลอง เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ลักษณะการกําหนดน้ําหนักคะแนนใชเกณฑโดยวิธีกําหนดระดับความ
ผิ ด พลาดและพิ จารณาจากการปฏิ บั ติ แ ละความบกพร อ งจากคํ าตอบมากนอ ยเพี ย งใดโดยจะเพิ่ ม จากระดั บ คะแนน
ความสามารถต่ําสุดจนถึงระดับคะแนนความสามารถสูงสุด (0, 1, 2, 3, 4 คะแนน) และแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตรรวมกับกิจกรรมทํานาย-สังเกต-อธิบาย (POE) เรื่อง อัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี
3.6 การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตามขั้นตอน ดังนี้
3.6.1 ครูผูสอนแนะนํารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู และบทบาทของนักเรียนในการเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตรรวมกับกิจกรรมทํานาย-สังเกต-อธิบาย (POE) เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
3.6.2 ทดสอบกอนเรียน (Pretest) โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน เรื่อง อัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี จํานวน 40 ขอ ใชเวลา 60 นาที
3.6.3 แบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย กลุมละ 3-4 คน โดยคละคนที่มีความสามารถสูง ปานกลาง และออนในแตละ
กลุม ใชคะแนนสอบกอนเรียนเปนเกณฑแบง และนักเรียนตองทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนในกลุมเดิมตลอดระยะเวลาในการวิจัย
3.6.4 ดําเนินการจัดกิจกรรมโดยใช กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบ เสาะทางวิทยาศาสตร รวมกับกิจกรรม POE ตาม
แผนการจัดการเรียนรูที่ไดสรางไว จํานวน 7 แผน ใชเวลาจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้งหมด 15 ชั่วโมง
3.6.5 ทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง อัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี ชุดเดิมแตมีการสลับขอคําถาม จํานวน 40 ขอ ใชเวลา 60 นาที
3.6.6 ดําเนินการวัดประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการตามเกณฑการใหคะแนนแบบรูบริคที่
สรางขึ้นในระหวางนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง และหลังทดลองโดยการตรวจแบบรายงานกิจกรรมการทดลองของ
นักเรียน
3.6.7 ประเมินความพึง พอใจของนักเรีย นที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ บบสืบเสาะทางวิทยาศาสตรรวมกับ
กิจกรรมทํานาย-สังเกต-อธิบาย (POE) เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
3.7 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลที่เก็บรวบรวมจากเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยดําเนินการวิเคราะหขอมูล
ดังนี้
3.7.1 แยกขอมูลนักเรียนออกเปน 3 กลุม ตามคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีกอนเรียนดวยการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตรรวมกับกิจกรรมทํานาย-สังเกต-อธิบาย เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยนักเรียนที่
มีคะแนนนอยกวา mean – SD จะอยูในกลุมออน (low-achieving students) นักเรียนที่มีคะแนนระหวาง mean  SD จะ
อยูในกลุมปานกลาง (medium-achieving students) และนักเรียนที่ มีคะแนนมากกวา mean + SD จะอยูในกลุมเกง
(high-achieving students)
3.7.2 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี กอนเรียนและหลังเรียน
ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตรรวมกับกิจกรรมทํานาย-สังเกต-อธิบาย (POE) ภายในกลุมของ
นักเรียน กลุมเกง กลุมปานกลาง และกลุมออน โดยการวิเคราะหดวยสถิติคาทีแบบกลุมตัวอยางไมอิสระตอกัน (Dependentsamples t-test analysis) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.7.3 วิเคราะหคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการของนักเรียนหลังเรียน เรื่อง อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตรรวมกับกิจกรรมทํานาย-สังเกต-อธิบาย (POE)
โดยหาคาเฉลี่ย (mean) คารอยละ (%) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนนจากแบบรายงานผลการทดลอง และ
จากการประเมินโดยใชแบบประเมินทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ และผูวิจัยใชเกณฑเทียบคุณภาพทักษะ
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กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ คือ รอยละของคะแนน 80-100 (ดีมาก) รอยละของคะแนน 70-79 (ดี) รอยละ
ของคะแนน 60-69 (พอใช) รอยละของคะแนน 0-59 (ควรปรับปรุง)
3.7.4 วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตรรวมกับ
กิจกรรมทํานาย-สั งเกต-อธิบ าย (POE) เรื่ อง อัต ราการเกิด ปฏิกิริย าเคมี โดยการหาคาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ย งเบน
มาตรฐาน (SD)
4. ผลการวิจัย
4.1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตรรวมกับกิจกรรมทํานาย-สังเกต-อธิบาย (POE)
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน และหลังเรียน เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี พบวา นักเรียนมี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนเฉลี่ย 11.77 (SD 2.74) และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ย 25.23
(SD 4.53) มีคะแนนความกาวหนาทางการเรียนเฉลี่ยเทากับ 13.45 คิดเปนรอยละ 33.64 และจากการทดสอบคาทีแบบกลุม
ตัวอยางไมอิสระตอกัน (Dependent samples t-test analysis) พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวย
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตรรวมกับกิจกรรมทํานาย-สังเกต-อธิบาย (POE) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 (t 24.67, df 21) และเมื่อพิจารณาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจําแนกตามเนื้อหาหลัก พบวา นักเรียนมี
คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้ง 4 เนื้อหา (ตารางที่ 3)โดยนักเรียนมี
คะแนนร อยละความกาวหนาทางการเรี ย นหรื อพั ฒ นาการเรี ย นรู สู ง สุ ด ในเนื้อหาเรื่ องความหมายและการวัด อัต ราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีเทากับ 42.05 % รองลงมาคือเนื้อหาเรื่องปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเทากับ 34.30% และ
พลังงานกับการดําเนินไปของปฏิกิริยาเคมีเทากับ 28.18% ตามลําดับ และมีคะแนนรอยละความกาวหนาทางการเรียนต่ําที่สุด
ในเนื้อหา เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี เทากับ 22.73% โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน และหลังเรียนเทากับ 1.41
และ2.55 ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาคาเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียนพบวา มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ํา (SD 0.51) นั่นแสดงวา
มีการกระจายของขอมูลนอย นั่นคือ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนใกลเคียงกันและสวนใหญทําขอสอบไมไดจึงมีคะแนน
รอยละความกาวหนาทางการเรียนหรือมีพัฒนาการเรียนรูเนื้อหาเรื่องนี้ต่ําที่สุดในการจัดการเรียนรูครั้งนี้
ตารางที่ 3 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี จําแนกตามเนื้อหาหลัก
เนื้อหาหลัก

คะแนน
เต็ม
8

กอนเรียน
mean
SD
2.09
0.75

หลังเรียน
mean
SD
5.45
1.22

%
gain
42.05

1. ความหมาย และการวัดอัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี
5
1.41
0.50
2.55
0.51
22.73
2. แนวคิดเกี่ยวกับการเกิด
ปฏิกิริยาเคมี
5
0.91
0.43
2.32
0.57
28.18
3. พลังงานกับการดําเนินไปของ
ปฏิกิริยาเคมี
14.91
2.79
34.30
4. ปจจัยที่มีผลตออัตราการ
22
7.36
1.56
เกิดปฏิกิริยาเคมี
4.53
33.64
รวม
40
11.77
2.74
25.23
** แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อทดสอบดวย Dependent samples t-test

t-test
21.71**
11.40**
13.13**
17.15**
24.67**

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความกาวหนาของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนที่
เรียนรูดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตรรวมกับกิจกรรมทํานาย-สังเกต-อธิบาย (POE) ภายในกลุม
นักเรียนกลุมเกง (5 คน) กลุมปานกลาง (11 คน) และกลุมออน (6 คน) ใชคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (คะแนน
เต็ ม 40 คะแนน) เป นเกณฑใ นการจัด แบ งกลุม นักเรี ยนกลุ มเกง ได แก นักเรีย นที่ มีค ะแนนกอนเรีย นสู งกวา mean+SD
สําหรับกลุมปานกลาง ไดแก นักเรียนที่มีคะแนนกอนเรียนอยูในชวงของ meanSD และกลุมออน ไดแก นักเรียนที่มีคะแนน
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กอนเรีย นต่ํากวา mean–SD จากการวิเ คราะห ขอมูล พบวา นักเรียนกลุมเกงมี คะแนนเฉลี่ยหลั งเรียนสู งกวากอนเรียนมี
คาเฉลี่ยคะแนนความกาวหนาของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเปนรอยละ 39.50 (mean 15.80, SD 1.92) มากกวานักเรียน
กลุมปานกลาง และกลุมออนซึ่งมีคาเฉลี่ยคะแนนความกาวหนาของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเปนรอยละ 34.09 (mean
13.64, SD 1.80) และรอยละ 27.92 (mean 11.17, SD 2.48) ตามลําดับ และเมื่อวิเคราะหดวยการทดสอบคาทีแบบกลุม
ตัวอยางไมอิสระตอกัน (Dependent-samples t-test analysis) พบวา คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของ
นักเรียนทั้งสามกลุมสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนภายในกลุม
กลุมเกง กลุมปานกลาง และกลุมออน
กลุมตัวอยาง

นักเรียน (คน)

คะแนน
mean
SD
% gain
0.55
กอนเรียน
15.40
กลุมเกง
5
39.50
หลังเรียน
31.20
1.92
1.26
กอนเรียน
12.00
34.09
กลุมปานกลาง
11
หลังเรียน
25.64
1.50
กอนเรียน
8.33
0.82
27.92
กลุมออน
6
หลังเรียน
19.50
1.87
** แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อทดสอบดวย Dependent samples t-test

t-test
18.37**
25.07**
11.01**

4.2 การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการของนักเรียน หลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะ
ทางวิทยาศาสตรรวมกับกิจกรรมทํานาย-สังเกต-อธิบาย (POE) เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
จากผลการศึกษาคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการของนักเรียน พิจารณาตามเกณฑการให
คะแนนที่ ผู วิจัย พั ฒ นาขึ้ น พบวา นักเรี ยนมี ทั กษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร ขั้ นบู ร ณาการโดยรวมอยู ใ นระดั บ “ดี ”
(76.21%) และเมื่อพิจารณาแยกตามทักษะพบวาระดับ “ดีมาก” (83.07%) คือ ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ และ
อยูใ นระดับ “ดี” คื อ ทั กษะการกําหนดและควบคุม ตัวแปร (79.10%) ทักษะการตั้ งสมมติฐ าน (77.27%) และทั กษะการ
ทดลอง (76.47%) สวนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการที่อยูในระดับ “พอใช” คือ ทักษะการตีความหมาย
ขอมูล และการลงขอสรุป (69.32%) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการของนักเรียน
คะแนน
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร
ขั้นบูรณาการ
เต็ม
1. การตั้งสมมติฐาน
15
2. การกําหนดและควบคุมตัวแปร
15
3. การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
10
4. การทดลอง
4.1 การออกแบบ และการวาง
15
แผนการทดลอง
4.2 ปฏิบัติการทดลอง
15
10
4.3 การออกแบบตารางและบันทึก
ผลการทดลอง
รวม
40
5. การตีความหมายขอมูล และการลงขอสรุป

Mean

SD

%

ระดับ

11.59
11.87
8.31

0.92
1.24
0.61

77.27
79.10
83.07

ดี
ดี
ดีมาก

11.28

1.13

75.23

ดี

11.64
7.66

0.90
0.39

77.58
76.59

ดี
ดี

30.58

-

76.47

ดี
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ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร
ขั้นบูรณาการ
5.1 การตีความหมายขอมูล
5.2 การลงขอสรุป
รวม

คะแนน
เต็ม
10
10
20
เฉลี่ยรวม

Mean

SD

%

ระดับ

7.03
6.83
13.86

0.66
0.60
-

70.34
68.30
69.32
76.21

ดี
พอใช
พอใช
ดี

จากคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการของนักเรียนทั้ง 5 ทักษะ พบวา นักเรียนไดคะแนน
ทักษะนอยที่สุดอยูในเกณฑระดับ “พอใช” คือ ทักษะการตี ความหมายขอมูล และการลงขอสรุป (69.32%) ทั้งนี้เนื่องจาก
นักเรียนสวนใหญจะสรุปขอมูลที่ไดจากการทดลองโดยเชื่อมโยงเขากับสมมติฐานการทดลองเทานั้น แตไมนําขอมูลที่ไดจาก
การบันทึกผลการทดลอง และการตีความหมายขอมูลมาอธิบายเพื่อเชื่อมโยงเขาเปนขอสรุปหรือเปนองคความรู การสรุปหรือ
ลงขอสรุปผลที่ไดในการทดลองจึงไมสอดคลองบางสวนและไมครบถวน และอีกประการหนึ่งนักเรียนมีการจัดกระทําขอมูล
และบันทึกขอมูลที่ตองการศึกษาไมครบถวนสมบูรณจึงสงผลใหการลงขอสรุปไดไมครบดวย นอกจากนี้จากการวิเคราะหขอมูล
คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ พบวา มีจํานวนนักเรียนที่มีคะแนนผานเกณฑเปาหมายที่รอยละ 70
ขึ้นไป มีจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 86.36 และต่ํากวาเกณฑเปาหมาย จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 13.64 ของจํานวน
นักเรียนทั้งหมด และมีจํานวนนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการอยูในระดับ “ดีมาก”
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละเทากับ 27.27 ระดับ “ดี” จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 59.09 และอยูเกณฑระดับ “พอใช”
จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 13.64
4.3 ความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนดวยกิจกรรมการเรี ยนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตรรวมกับกิจกรรมทํานายสังเกต-อธิบาย (POE) เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
จากการวิเคราะห ความพึ งพอใจของนักเรีย นกลุม ตัวอย างต อการเรี ยนดวยกิจกรรมการเรีย นรูแ บบสืบ เสาะทาง
วิทยาศาสตรรวมกับกิจกรรมทํานาย-สังเกต-อธิบาย (POE) เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ซึ่งประเมินโดยใชแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ จํานวน 20 ขอ โดยมีเนื้อหาในการประเมิน 5 ดาน ไดแก ดานเนื้อหา ดานสื่อสําหรับการจัดการเรียนรู ดาน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับจากกิจกรรมการเรียนรู ดัง
ตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยา
ที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิน
ดานเนื้อหา
ดานสื่อสําหรับการจัดการเรียนรู
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู
ดานประโยชนที่ไดรับจากกิจกรรม
เฉลี่ย

mean
4.25
4.18
4.37
4.26
4.50
4.32

SD
0.55
0.58
0.53
0.54
0.56
0.55

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 6 พบวา ผลการประเมินความพึง พอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตรรวมกับกิจกรรมทํานาย-สังเกต-อธิบาย (POE) เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี เฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก
(mean 4.32, SD 0.55) มีความพึงพอใจดานเนื้อหา (mean 4.25, SD 0.55) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู (mean 4.37,
SD 0.53) และดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู (mean 4.26, SD 0.54) อยูในระดับมาก และมีความพึงพอใจสูงที่สุด
และต่ําที่สุดในดานประโยชนที่ไดรับจากกิจกรรมการเรียนรู (mean 4.50, SD 0.56) และดานสื่อสําหรับการจัดการเรียนรู
(mean 4.18, SD 0.58) ตามลําดับ ซึ่งการที่นักเรียนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากนั้น ทั้งนี้เนื่องจากใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูเนนใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูทุกขั้นตอน ไดลงมือทดลอง และปฏิบัติกิจกรรม
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ด วยตนเอง ปฏิ บั ติ กิ จกรรมร ว มกันเป นกลุ ม มี การช วยเหลื อและแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ร วมกั น ทํ าให นั กเรี ย นไม เ บื่ อ และ
กระตือรือรนที่จะเรียนมากยิ่งขึ้นและการที่ครูใชคําถามเพื่อกระตุนการคิดในขั้นตาง ๆ ของการเรียน ทําใหนักเรียนเกิดความ
ทาทาย และสนใจที่ จะสื บ เสาะเพื่ อหาคําตอบหรือสรางองค ค วามรูด วยตนเอง ประกอบกับ การใช สื่ อและแหลง เรีย นรู ที่
หลากหลายทําใหนักเรียนสนใจและเขาใจเนื้อหาไดงายขึ้น ดวยเหตุนี้จึงทําใหนักเรียนมีความสุขสนุกกับการเรียน และมีความ
พึงพอใจตอการเรียนรูมาก
5. สรุป และอภิปรายผล
5.1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรู
แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตรรวมกับกิจกรรมทํานาย-สังเกต-อธิบาย (POE)
ผลการเปรี ยบเทีย บผลสั มฤทธิ์ท างการเรี ยนกอนเรีย น และหลั งเรี ยนด วยกิจกรรมการเรีย นรูแ บบสื บ เสาะทาง
วิทยาศาสตรร วมกับกิจกรรมทํานาย-สังเกต-อธิบาย (POE) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์กอนเรี ยนเฉลี่ย 11.77 (SD 2.74) และ
ผลสัมฤทธิ์หลั งเรียนเฉลี่ย 25.23 (SD 4.53) มีคะแนนความกาวหนาทางการเรี ยนเฉลี่ย 13.45 คิดเปนรอยละ 33.64 มี
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t 24.67, df 21) ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตรรวมกับกิจกรรม POE ทําใหนักเรียนเกิดคําถามในใจ ที่สังเกตไดจากผลของกิจกรรม POE
กอนที่จะเรียนเนื้อหาเรื่องนั้น ๆ และทําใหนักเรียนมีความสนใจอยากรูคําตอบที่คาดคะเนไว ซึ่งสอดคลองและสนับสนุนกับ
รูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตรไดเปนอยางดี สงผลใหเมื่อเรียนแลวเกิดความรูมากขึ้น
นอกจากนี้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไดเนนทักษะการคิดและทั กษะความรูในขั้นสูง ทําใหเป นสวนหนึ่งที่สนับสนุนในการเพิ่ ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชานั้น ๆ ได และยังสงเสริมใหผูเรียนรูวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากผลของการทดลองที่ได แลว
นํามาเปรียบเทียบและเชื่อมโยงเขากับหลักการที่เปนความรูทางวิทยาศาสตร เพื่อนํามาอธิบายและเปนคําตอบของคําถามที่ได
ตั้งไวในตอนตน นักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหามากขึ้น เพราะไดลงมือปฏิบัติจริง เรียนรูทักษะกระบวนการทํางานกลุม รูจัก
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีปฏิสัมพันธกับเพื่อนและครู นักเรียนจึงมีความสนใจและกระตือรือรนในการทํากิจกรรม ตลอดจน
สรางองคความรูไดดวยตนเอง (อรัญญา สถิตไพบูลย, 2553) และเมื่อพิจารณาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจําแนกตาม
เนื้อหาหลัก พบวา นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้ง 4 เนื้อหาที่
เรียน โดยนักเรียนมีพัฒนาการเรียนรูสูงสุดในเนื้อหาเรื่องความหมายและการวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (42.05%) ทั้งนี้
เนื่องจากความรูในเนื้อหาเรื่องนี้ไมสามารถคาดคะเนคําตอบไดเหมือนกับเนื้อหาเรื่องอื่นๆ องคความรูที่ไดนักเรียนไดจากการ
ลงมือปฏิบัติทดลองจริง ๆจึงสงผลให นักเรียนเกิดความเขาใจที่ลึกซึ้งและชัดเจน สวนเนื้อหาที่มีพัฒนาการเรียนรูรองลงมา คือ
เนื้อหาเรื่องปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (34.30%) และพลังงานกับการดําเนินไปของปฏิกิริยาเคมี (28.18%)
และเนื้อหาที่มีพัฒนาการเรียนรูต่ําที่สุด (22.73%) คือ เรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเนื่องจาก
เนื้อหาในเรื่องนี้สนับสนุนผลการทดลองไดนอย ทําใหนักเรียนเขาใจไดยากจากการทดลอง และเนื้อหาคอนขางซับซอนเขาใจ
ยากซึ่งตองใชเวลานานในการทําความเขาใจเนื้อหาที่เรียน พัฒนาการเรียนรูของนักเรียนในเรื่องนี้จึงต่ํากวาเรื่องอื่น ๆ
ผลการเปรียบเทียบคะแนนความกาวหนาของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ภายในกลุม
ของนักเรียนกลุมเกง กลุมปานกลาง และกลุมออน จากผลการทดสอบคาที พบวา คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนของนักเรียนทั้งสามกลุมสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนกลุมเกงมีคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียน (mean 31.20, SD 1.92) สูงกวากอนเรียน (mean 15.40, SD 0.55) โดยมีความกาวหนาของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คิดเปนรอยละ 39.50 สวนนักเรียนกลุมปานกลางมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (mean 25.64, SD 1.50) สูงกวา
กอนเรียน (mean 12.00, SD 1.26) มีความกาวหนาของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรอยละ 34.09 และนักเรียนกลุมออน มี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (mean 19.50, SD 1.87) สูงกวากอนเรียน (mean 8.33, SD 0.82) และมีความกาวหนาของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเปนรอยละ 27.92 จากคะแนนความกาวหนาและรอยละของพัฒนาการแสดงใหเห็นวา การจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู แบบสื บเสาะทางวิทยาศาสตร ทําให นักเรี ยนมีค วามกาวหนาทางการเรีย นเพิ่ม ขึ้นไดทั้ งสามกลุ ม โดย
นักเรียนกลุมออนมีรอยละความกาวหนาทางการเรียนนอยที่สุด เนื่องจากการเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร มักจะเรียนรูแบบกลุม นักเรียนที่เกงมักจะมีบทบาทมากที่สุดเป นผูที่ตอบคําถาม สวนนักเรียนคนอื่นๆ ขาด
โอกาสแสดงความคิดเห็น (กนกวรรณ พลอาษา, 2549) นอกจากนี้ครูตองมีการเตรียมกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลายในการดึงดูดความสนใจของนักเรียนกลุมออน ซึ่งมีความรับผิดชอบกับการเรียนนอย ทําใหสรางองคความรูดวย
ตนเองได นอย อาจส งผลให ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนของนักเรีย นกลุม นี้สู งขึ้นไม มาก ดัง นั้น จึงควรกระตุนให นักเรี ยนเห็ น
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ความสําคัญของการเรียนแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตรมากขึ้น และตองเอาใจใสกับกลุมออนนี้ใหมีความกระตือรือรน และ
มุงมั่นที่จะเรียนมากขึ้นดวย และเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ครูควรกระตุนใหนักเรียนนําความรูที่ไดรับไปสรางเปนความรู
ใหมและสงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเพื่อใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหสูงขึ้น เกิดความ
กระตือรือรนที่จะเรียน มีการแสวงหาความรูและลงมือทํากิจกรรมดวยตนเอง เสริมแรงใหนักเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็น
มากขึ้นเพื่อจะไดนําความรูไปใชสรางความรูใหมโดยพยายามคนหาหลักฐานมาสนับสนุนความคิดเห็นของตนกอนที่จะนําไป
ประยุกตใชในชีวิต (รุงระวี ศิริบุญนาม, 2551)
5.2 การพัฒ นาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ขั้นบู รณาการของนักเรียน ด วยกิจกรรมการเรี ยนรูแ บบสืบ เสาะทาง
วิทยาศาสตรรวมกับกิจกรรมทํานาย-สังเกต-อธิบาย (POE) เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
จากผลคะแนนทั กษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตรขั้ นบู ร ณาการของนักเรี ย น พบวา นักเรี ย นมีค ะแนนทั กษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการเฉลี่ยรวมเทากับ 76.21 ของคะแนนเต็มและมีนักเรียนที่มีคะแนนผานเกณฑรอยละ
70 ขึ้นไป มีจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 86.36 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณา
การโดยรวมทั้ง 5 ทักษะอยูในเกณฑ “ดี” (76.21%) และเมื่อพิจารณาแยกตามทักษะ พบวา เกณฑ “ดีมาก” คือทักษะการ
กําหนดนิยามเชิ งปฏิ บัติ การ (83.07%) และเกณฑ “ดี ” คื อ ทั กษะการกําหนดและควบคุม ตัวแปร (79.10%) ทั กษะการ
ตั้งสมมติฐาน (77.27%) และทักษะการทดลอง (76.47%) และทักษะการตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุป (69.32%) อยู
ในเกณฑ “พอใช” อาจเนื่องมาจากนักเรียนไดมีโอกาสฝกทักษะที่ในการกําหนดและควบคุมตัวแปร การตั้งสมมติฐาน และการ
ทดลองมากกวาทักษะการตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุป ซึ่งเปนทักษะที่มีความยุงยากมากขึ้น ทักษะการตีความหมาย
ขอมูล และการลงขอสรุป ตองนําความรู จากทฤษฎี ตางๆ มาสนับ สนุนผลการทดลองที่ ได และมักจะใชเ วลานาน เปนผลให
ความสามารถของผูเรียนในทักษะนี้ไดรับการพัฒนานอยลงไปดวย แตถึงอยางไรในภาพรวมแลวการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ
นี้ก็ทําใหนักเรียนก็มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการอยูในระดับ “ดี” เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตรมีปฏิบัติการทดลองจริง มีการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูและการทดลองที่สอดคลองกับการ
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการของนักเรียนในดานตาง ๆ (ปาริชาติ คงศรี, ศักดิ์ศรี สุภาษร และ
ประนอม แซจึง, 2553)และในแตละขั้นตอนทําใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติทดลองไดรูจักกําหนดปญหาดวยตัวเอง (ธวัช ยะสุคํา,
ศักดิ์ศรี สุภาษร และกิตติยา วงษขันธ, 2553) ไดวางแผนการทดลองรูจักตั้ง สมมติฐานเพื่อหาคําตอบ รูจักการวางแนวทางใน
การแกปญหา เก็บรวบรวมขอมูลและสรุปผลดวยตนเอง รวมถึงการรวมกิจกรรมกลุมเพื่อคนหาขอมูล ศึกษาจากแหลงเรียนรู
เก็บขอมูลจากแหลงเรียนรู ฝกการอภิปรายเกี่ยวกับผลการทดลอง และรวมกันสรางขอสรุป แสดงความสามารถไดอยางเต็มที่
นอกจากนี้ยั ง ใช ส ารเคมี ที่ มี ใ นห องปฏิ บั ติการทางวิท ยาศาสตร ข องโรงเรี ย นร วมกับ การประยุ กต ใ ชวัส ดุ ที่ พ บได ทั่ วไปใน
ชีวิตประจําวันเพื่อใหเขาใจถึงความเหมือนและความแตกตางในการเกิดปฏิกิริยา ทําใหนักเรียนเชื่อมโยงเขากับปฏิกิริยาเคมีใน
ชีวิตประจําวันไดมากขึ้นดวย (จินดา พราหมณชู, 2552) การใชกิจกรรม POE เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดขอสงสัย แลวเกิดเปน
คําถามทางวิทยาศาสตร และกระตุนใหนําไปสูกระบวนการหาคําตอบดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรดวยการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร สามารถพัฒนาความคิดวิเคราะห ของนักเรียนได
เพราะสามารถชวยใหนักเรียนสํารวจและคนหาและหาเหตุผลมาอธิบายเกี่ยวกับความคิดของตนได โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ขั้นตอนทํานาย และการใหเหตุผลในกรณีที่ผลการทดลองที่ไดมีความขัดแยงกับคําทํานาย (ณราภรณ บุญกิจ, 2553) ซึ่ง
นักเรียนจะตองสรางและแกไขปรับปรุงความคิดของตนเอง หรือหาหลักฐานมาสนับสนุนหรือโตแยงดวยกระบวนการเรียนแบบ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตรต อไป จะส งเสริม ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไ ดเป นอยางดี และจากผลการวิจัย พบวา
เนื้อหาเรื่องพื้นที่ผิวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ผลการทดลองที่ไดตรงกันขามกับสมมติฐานที่นักเรียนตั้งไว เพราะนักเรียน
คิดวาสารตั้งตนที่ที่มีขนาดใหญ จะมีพื้นที่ผิวมาก แลวอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะมากไปดวย แตผลการทดลองแสดงใหเห็นวา
สารตั้งตนที่มีขนาดเล็ก จะมีพื้นที่ผิวมาก แลวอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะมากไปดวย ทําใหเกิดคําถามขึ้นแลวนักเรียนที่จัดอยูใน
กลุมเกงสามารถขนหาคําตอบดวยตัวเอง พรอมกับยืนยันคําตอบจากการแนะนําของครูและขอมูลอางอิงตางๆ ทําใหเกิดการ
พัฒ นาทั กษะกระบวนการวิทยาศาสตร ขั้ นบู รณาการของนักเรี ย นไดม ากขึ้ น ส วนนักเรี ยนกลุม ปานกลางและกลุม ออน มี
ความสามารถในการอธิบายองคความรู ใหเหตุผลประกอบคําอธิบายและตอบคําถามที่เกี่ยวของโดยใชความรูทางวิทยาศาสตร
นั้นยังอยูในระดับที่ต่ํา ครูควรใหนักเรียนกลุ มปานกลางและกลุมออนเริ่มเรียนในลักษณะสืบเสาะทางวิทยาศาสตร โดยให
นักเรียนทํากิจกรรมการสืบเสาะหาความรูตามที่ครูกําหนดใหกอนในชวงแรก เพื่อฝกใหนักเรียนคุนเคยกับการเรียนในรูปแบบ
นี้ หลังจากนั้นจึงเพิ่มระดับการสืบเสาะหาความรูเปนแบบนําทางและแบบชี้แนะแนวทางตอไป จึงจะทําใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรูดวยวิธีการสืบเสาะทางวิทยาศาสตรไดดียิ่งขึ้น (ชาตรี ฝายคําตา, 2551)
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5.3 ความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนดวยกิจกรรมการเรี ยนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตรรวมกับกิจกรรมทํานายสังเกต-อธิบาย (POE) เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตรรวมกับกิจกรรมทํานาย-สังเกตอธิบาย (POE) เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยรวมอยูในระดับมาก (mean 4.32, SD 0.55) และมีความพึงพอใจสูงที่สุด
และต่ําที่สุดในดานประโยชนที่ไดรับจากกิจกรรมการเรียนรู (mean 4.50, SD 0.56) และดานสื่อสําหรับการจัดการเรียนรู
(mean 4.18, SD 0.58) ตามลําดับ สาเหตุที่ทําใหนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูรูปแบบนี้โดยรวมอยูในระดับ
มาก เพราะนักเรี ย นได มี โ อกาสในการเรี ย นรู ด วยตนเอง มี ส วนร วมในกิจกรรมการเรี ย นรู ทุ กขั้ นตอน ได อภิ ป ราย และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อน ๆ ไดทํากิจกรรมที่ตองเคลื่อนไหวตลอดเวลา และการที่นักเรียนไดมีโอกาสทําการทดลองซึ่งเปนสิ่ง
ที่นักเรียนไมคอยมีโอกาสไดทํามากอน จึงทําใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียนและการที่ครูใชคําถามเพื่อกระตุน
การคิดในขั้นตาง ๆ ของการเรียนรู จะทําใหนักเรียนเกิดความทาทาย และสนใจที่จะสืบเสาะเพื่อหาคําตอบของคําถามดังกลาว
(แสงจัน พูมสะหวัน, 2549) นอกจากนี้การใชสื่อและแหลงเรียนรูที่หลากหลายประกอบการเรียนรู ทําใหนักเรียนเกิดความ
สนใจในการเรี ย นมากขึ้ น รวมทั้ ง การที่ ค รู มี การแจง คะแนนการสอบทุ กครั้ ง ให นักเรี ย นรั บ ทราบทํ าให นักเรี ย นได ท ราบ
จุดบกพรองในการเรียนของนักเรียน และหาแนวทางในการพัฒนาตนเองใหดีขึ้น สงผลใหนักเรียนที่เรียนดวยกิจกรรมการ
เรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี มีความสุขสนุกสนานในขณะที่เรียน และมีความพึงพอใจ
ตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตรรวมกับกิจกรรมทํานาย-สังเกต-อธิบาย (POE) โดยรวมในระดับมาก
กลาวโดยสรุปไดวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตรรวมกับกิจกรรมทํานาย-สังเกต-อธิบาย
(POE) เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี เนนใหนักเรียนไดสืบเสาะแสวงหาความรู คนพบคําตอบหรือสรางองคความรูจากการ
ลงมือปฏิบัติทดลองดวยตนเองโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรอยางตอเนื่องจนเกิดความชํานาญ นักเรียนจึงเขาใจเนื้อหาที่เรียน
และเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายจากประสบการณตรง และสามารถเชื่อมโยงองคความรูในชั้นเรียนกับชีวิตประจําวันได
สิ่งตาง ๆ เหลานี้จึงเปนปจจัยสําคัญที่สงผลทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เกิดการพั ฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบู รณาการโดยรวมอยูใ น
ระดับดี (76.21%) ผานเกณฑเปาหมายที่กําหนดไวที่รอยละ 70 และมีความพึงพอใจตอการเรียนในระดับมากนั่นเอง
6. ขอเสนอแนะ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรูเ ปนกลุ ม ครู ควรกระตุนใหนักเรีย นทุกคนไดมี สวนร วมในการทํ ากิจกรรม และสํ าหรั บ
นักเรียนกลุมออนซึ่งมีความรับผิดชอบในการเรียนนอย ครูตองการกระตุน และตองเอาใจใสกํากับดูแลกับกลุมนี้เปนพิเศษ
และในการจัดการเรีย นรูควรเนนใหนักเรียนนําความรูที่ ไดเรียนรูใ นชั้นเรียนไปประยุกตใ ชในชีวิตประจําวันใหม ากขึ้น เช น
อาจจะกําหนดสถานการณหรือปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมหรือในชีวิตประจําวัน แลวใหนักเรียนรวมกันหาแนวทางการแกไข และ
ควรนําวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 5Es+POE ไปใชในการศึกษาเปรียบเทียบ หรือพัฒนาผลสัมฤทธิ์และทักษะทางการ
คิดดานตาง ๆ ของนักเรียนในเนื้อหาอื่น ๆ เพิ่มเติม หรือพัฒนารวมกับเทคนิควิธีการวิธีอื่นๆ ตอไป
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้ งนี้เพื่อศึกษาและเปรียบเที ยบปจจัยความพึง พอใจในการท องเที่ ยวพํ านักระยะยาวของนักทองเที่ย ว
สูงอายุในอําเภอชะอํา และหัวหิน ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักทองเที่ยวผูสูงอายุแบบพํานักระยะยาว ในอําเภอหัวหิน
และอําเภอชะอํา จํานวน 400 คน โดยทําการสุมตัวอยางแบบงาย วิเคราะหขอมูลและประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิ ติ สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิเ คราะห ข อมู ล ได แ ก จํานวน ร อยละ ค า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และการวิเ คราะห
ความแปรปรวน พบวา 1) นักทองเที่ย ว สวนใหญ เปนเพศชาย อายุระหวาง 51- 60 ป สําเร็จการศึกษาระดั บปริญ ญาตรี
ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว และสถานภาพสมรส 2) นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในการทองเที่ยวพํานักระยะยาวในอําเภอ
ชะอํา และหัวหิน ดานการดํารงชีวิต พบวา โดยภาพรวม และรายด าน 4 ดาน อยูในระดับ มาก ลําดับแรก ด านอาหาร
(ซื้อรับประทาน) รองลงมา ดานอาหาร (ปรุงเอง) และดานสถานที่พัก ตามลําดับ สวนลําดับสุดทาย ดานระบบสาธารณูปโภค
3) นั กท อ งเที่ ย วมี ค วามพึ ง พอใจในการท องเที่ ย วพํ านัก ระยะยาวในอํ าเภอชะอํา และหั วหิ น ด านการท องเที่ ย วทาง
ด า นธรรมชาติ วั ฒ นธรรม ประวั ติ ศ าสตร พบว า โดยภาพรวม และรายด า น 7 ด า น อยู ใ นระดั บ มาก ลํ า ดั บ แรก
ด า นความสบาย รองลงมา ด านความสะดวก และด านสถานที่ ตามลํ า ดั บ ส ว นลํ า ดั บ สุ ด ท า ย ด า นราคา ค า ใช จ า ย
4) นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในการทองเที่ยวพํานักระยะยาวในอําเภอชะอํา และหัวหิน ดานการทองเที่ยวดานกิจกรรม
กีฬา เพื่ อการท องเที่ ย ว สถานบริ การสุ ข ภาพ พบวา โดยภาพรวม และรายด าน 3 ด าน อยู ใ นระดั บ มาก ลํ าดั บ แรก
ดานกิจกรรมกอลฟ รองลงมา ดานกิจกรรม สถานออกกําลังกาย และดานกิจกรรมการบริการ SPA ตามลําดับ 5) นักทองเที่ยว
ที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจในการทองเที่ยวพํานักระยะยาวในอําเภอชะอํา และหัวหิน ดานการดํารงชีวิต ดานอาหาร
(ซื้อรับ ประทาน) และด านอาหาร (ปรุง เอง) แตกตางกันอยางมีนัย สําคัญ ทางสถิติที่ร ะดับ .05 6) นักทองเที่ยวที่ มีระดั บ
การศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจในการทองเที่ยวพํานักระยะยาวในอําเภอชะอํา และหัวหิน ดานการดํารงชีวิต ดานอาหาร
(ปรุ ง เอง) แตกตางกัน อย างมี นัยสํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 7) นักท องเที่ ย วเพศชายและเพศหญิง มี ค วามพึ ง พอใจ
ในการทองเที่ยวพํานักระยะยาวในอําเภอชะอํา และหัวหิน ดานการทองเที่ยวทางดานธรรมชาติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร
โดยภาพรวม แตกต างกันอย างมีนัย สํ าคั ญ ทางสถิติ ที่ ร ะดั บ .05 และ 8) นักท องเที่ ยวที่ มี อายุ ต างกัน มี ค วามพึ งพอใจ
ในการท องเที่ ย วพํ านัก ระยะยาวในอํ าเภอชะอํา และหั วหิ น ด านการท องเที่ ย วด านกิจกรรม กี ฬา เพื่ อการท องเที่ ย ว
สถานบริการสุขภาพ ดานกิจกรรมการบริการ SPA แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ ความพึงพอใจในการทองเที่ยว, การทองเที่ยวแบบพํานักระยะยาว

284
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Abstract
The purpose of this research aims to study the long stay satisfaction factors in elderly tourism
area in Cha-Am and Hua Hin. Population of the study is 400 elderly tourists in Hua Hin district. The study
uses sampling by quota method. Data analysis and processing with statistical software. The statistical
analysis of the data, mean percentage, standard deviation and variance analysis. The result showed that
1) Tourists mainly male between the ages of 51 - 60 years graduated bachelor's degree, professional
business, and marital status. 2) Tourists of different ages. The satisfaction of traveling long stay in Cha-Am
and Hua Hin on subsistence food (purchased from) and the food (cooked) differ by at least one pair at a
statistically significant level is 05. 3) Tourists with different educational levels Satisfaction in tourism in
long stay initiatives and Hua Hin, the life, the food (cooked), at least 1 different pairs, significantly level is
05. 4) Tourists, both of male and female satisfaction in long stay travel in Cha-am and Hua Hin district
tourism culture, history, nature, different overall statistically significant at the .05 level. 5) Tourists of
different ages, the satisfaction of traveling long stay in Cha-am and Hua Hin tourism and sports tourism.
Health Services the SPA service activities vary at least one pair of significant statistical level. 05.
Keywords: satisfaction, elderly tourists
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บทนํา
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายใหอุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนกลยุทธหนึ่งในการนําเงินตราตางประเทศเขามา กระตุนสภาพ
เศรษฐกิจของไทยโดยเรงดวน และถือเสมือนเปนวาระแหงชาติ ซึ่งการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดดําเนินการจัดโครงการ
และกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมใหประเทศไทยเปนจุดมุงหมายปลายทางของนักทองเที่ยว รวมถึงการขยายกลุมตลาดไปยัง
นักทองเที่ยวที่มีศักยภาพ (Niche Market/Segment) ในการเดินทางใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ที่ผานมา การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย ไดมีการสงเสริมการตลาดอยางตอเนื่อง ทําใหจํานวนนักทองเที่ยวมีอัตราการขยายตัวที่ดีมาโดยตลอด สามารถ
เพิ่ ม จํานวนนักท องเที่ ย วที่ เดิ นทางเข ามาประเทศไทยได ม ากขึ้ นทุ กป แตอย างไรก็ต ามเมื่ อพิจารณาจากวันพั กเฉลี่ ย ของ
นักทองเที่ยวทั่วโลกกลับพบวามีแนวโนมลดลง ในสวนของประเทศไทยพบวาในชวง 5 ปที่ผานมา จํานวนวันพักเฉลี่ยของ
นักทองเที่ยวลดลงโดยเฉลี่ยรอยละ 1.43 ตอป ทําใหรายไดที่ไดรับจากการทองเที่ยวอาจมิไดเพิ่มขึ้นในสัดสวนมากเทาที่ควรจะเปน
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย จึงพิจารณาเห็นวาการขยายตลาดไปยังกลุมนักทองเที่ยวที่สามารถใชเวลาในการ
พํานักนานวัน จะเปนการเพิ่มระยะเวลาและจํานวนเงินในการใชจายไดมากขึ้น ทําใหเกิดรายไดเขาประเทศเพิ่มขึ้นตามไปดวย
อันจะเปนการเสริมสรางความแข็งแกรงใหแกเศรษฐกิจของประเทศ โดยการขยายตัวของภาคการผลิตและภาคการบริการใน
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เชน อุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจบริการที่พัก ธุรกิจบริการดานสุขภาพ ฯลฯ อันจะเกิดการสรางงาน สราง
รายไดเพื่อรองรับจํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น โดยไดพยายามสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวพํานักระยะยาว (long Stay)
ขึ้นโดยไดนําเสนอ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่ออนุมัติใหมีการอํานวยความสะดวกในการเขาเมืองใหแกนักทองเที่ยวสูงอายุ (อายุ
50 ปขึ้นไป) โดยเนนกลุมผูเกษียณอายุการทํางานแลวและมีฐานะดีเพื่อที่กลุมบุคคลดังกลาวจะไมเปนปญหาหรือภาระใหแก
ประเทศไทย ในการดูแลในกรณีที่เกิดการเจ็บปวยขึ้น และเพื่อใหไดผลชัดเจนในการฟนฟูเศรษฐกิจ และ คณะรัฐมนตรี ไดมี
มติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2544 เห็นชอบตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ไดเสนอใหมีการสงเสริมการทองเที่ยว
พํานักระยะยาว และใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวพํานักระยะยาวแหงชาติ โดยมีรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธาน (http://ms.src.ku.ac.th/travel/LongStay/Ban.html)
Long Stay เปนโครงการหนึ่งของรัฐบาล ตามนโยบายเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยว และเปนกลยุทธสําคัญประการ
หนึ่ง ที่สามารถนําเงินตราตางประเทศเขามา เพื่อกระตุนเศรษฐกิจของประเทศได ภาครัฐไดไดรวมมือกับภาคเอกชน ตั้งบริษัท
ไทยจัดการ Long Stay จํากัด (Thai Longstay Management Corporation Limited : TLM) พื้นที่เปาหมายที่เปดรับ
โครงการ Long Stay 5 แหงแรกคือ เชียงใหม สุโขทัย หัวหิน ชะอํา กาญจนบุรี และ หนองคาย
จากกแนวโนมของประชากรโลกพบวาตั้งแตศตวรรษที่ 21 เริ่มตนขึ้น ประชากรโลกที่เปนผูสูงอายุไดเพิ่มสูงขึ้นอยาง
มาก สืบ เนื่องจากกลุมประชากรที่เกิดในชวง Baby Boom ซึ่งเป นประชากรกลุมใหญข องโลกไดเ ขาสู ชวงสูงอายุทํ าให
ประชากรโลกที่อายุ 60 ปขึ้นไปมีจํานวนสูงถึงรอยละ 40 ของประชากรโลกทั้งหมด ประกอบกับวิทยาการทางการแพทยที่
กาวหนาขึ้น ทํ าใหป ระชากรโลกมีอายุ ไขเฉลี่ยที่สู งขึ้นและยังมี สุขภาพที่แข็ งแรงสมบูรณอีกดวย ในขณะที่ค าครองชีพใน
ประเทศที่ พั ฒ นาแล วส วนใหญ จะมี อัต ราที่สู ง บางประเทศจึง มี แ นวคิ ด ที่ จะส ง เสริ ม ให ผู สู ง อายุ ข องตนออกไปใช ชี วิต ใน
ตางประเทศที่มีคาครองชีพ เหมาะสม และยังไวซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี
นอกจากนี้ในปจจุบันประชากรของโลกมีชวงอายุการทํางานที่ลดลง มีการเกษียณอายุการทํางานเร็วกวาในอดีต ทํา
ใหสามารถใชเวลาในการเดินทางทองเที่ยวไดมากขึ้น จากขอมูลดังกลาว นักทองเที่ยวที่เกษียณอายุทํางานแลวจะมีสวัสดิการ
หรือเงินบํ านาญที่รั ฐบาลของตนจายใหเปนรายเดือน อันเปนรายไดที่มั่นคง นอกจากนี้ยังมีเงิ นเก็บสะสมสวนตัว ซึ่งทําให
นักท องเที่ ย วกลุ ม นี้มี กําลั ง ในการใช จายสู ง และสามารถเข าพํ านัก ระยะยาวได ทํ า ให เ กิด การใช จา ยเพิ่ ม มากขึ้ นด ว ย
นักทองเที่ยวกลุมเกษียณอายุการทํางานแลวจึงถือไดวาเปนกลุมเปาหมายที่สําคัญของการทองเที่ยว พํานักระยะยาวที่สําคัญ
ของไทยโดยเป นกลุ ม แรกที่ การท องเที่ ยวแห ง ประเทศไทย จะทํ าการพั ฒ นาและส ง เสริ ม สํ าหรั บ โครงการนี้ จากสถิ ติ
นักทองเที่ยวสูงอายุที่เดินทางมาประเทศไทยในชวง 5 ปที่ผานมา พบวามีอัตราการขยายตัวอยางตอเนื่องโดยเฉลี่ยรอยละ 6
ตอป ในสวนของผู ที่เ กษีย ณอายุ การทํางานที่เ ดินทางเข ามาท องเที่ย วในประเทศไทยนั้นพบวามี อัต ราการ ขยายตั ว ที่ ดี
เชนเดียวกัน โดยเฉลี่ยรอยละ5.33 ตอป ทั้งนี้การทองเที่ยวของผูสูงอายุสวนใหญจะมีคาใชจายเฉลี่ยตอคนวันละประมาณ 44
เหรียญสหรัฐ ซึ่งแมจะเปนอัตราที่ต่ํากวาคาใชจายเฉลี่ยของนักทองเที่ยวโดย ทั่ว ๆ ไปแตการพักที่นานวันกวาก็สามารถนํา
รายไดเขามาเปนจํานวนมาก (http://ms.src.ku.ac.th/travel/LongStay/Ban.html)
จากสถิตินักทองเที่ยวสูงอายุของโลก (55 ป+) พบวา นักทองเที่ยวสหรัฐอเมริกาเปนกลุมตลาดที่ใหญที่สุด รองลงมา
ไดแก ญี่ปุน เยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส ตามลําดับ จะเห็นไดวา กลุมผูสูงอายุที่ใหความสนใจในการเดินทางไปพํานักระยะยาว
ในตางประเทศมักจะอยูในประเทศ ที่มีคาครองชีพสูง แตเนื่องจากประเทศเหลานี้จะมีเงินสวัสดิการใหแกผูที่เกษียณอายุ ไดแก
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เงินบํานาญ เงินประกันสังคม ฯลฯ โดยจายใหเปนจํานวนเงินคอนขางมากเมื่อเทียบกับอัตราคาครองชีพของประเทศอื่น ๆ ทํา
ใหประชาชนในประเทศดังกลาวมีกําลังทรัพยในการไปพํานักในประเทศอื่นเปนเวลานานได
จากขอมูลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวผูสูงอายุแบบพํานักระยะ
ยาว ในอําเภอหัวหิน และอําเภอชะอํา ศึกษาศึกษารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจการทองเที่ยวแบบพํานักระยะยาวสําหรับ
นักทองเที่ยวผูสูงอายุ ในอําเภอหัวหิน และอําเภอชะอํา
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อศึกษาป จจัย ความพึ งพอใจในการท องเที่ ย วพํ านักระยะยาวของนักท องเที่ย วสูง อายุ ในอําเภอชะอํา และ
หัวหิน
2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยความพึงพอใจในการทองเที่ยวพํานักระยะยาวของนักทองเที่ยวสูงอายุในอําเภอชะอํา และ
หัวหิน จําแนกตามขอมูลทั่วไป
สมมุติฐานของการวิจัย
นักท องเที่ยวสูงอายุ ที่มีข อมูล ทั่วไปตางกัน มี ความพึง พอใจในการทองเที่ ยวพํานักระยะยาวในอําเภอชะอํา และ
หัวหินแตกตางกัน
วิธีการศึกษา หรือการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก นักทองเที่ยวสูงอายุชาวตางชาติ (อายุ 51
ปขึ้นไป) แบบพํานักระยะยาว (ระยะเวลาตั้งแต 2 สัปดาหขึ้นไป) ในอําเภอหัวหิน และอําเภอชะอํา ทําการคํานวณหาขนาด
ของกลุมตัวอยางดวยสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1970) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน
โดยทําการสุมตัวอยางแบบงาย โดยมีตัวแปรที่ใช ในการวิจัย ไดแ ก ตัวแปรอิสระ คือ ขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา อาชีพ และสถานภาพ และตัวแปรตาม คือ ปจจัยความพึงพอใจในการทองเที่ยวพํานักระยะยาวในอําเภอชะอํา
และหัวหิน ไดแก ดานการดํารงชีวิต ดานการทองเที่ยวทางดานธรรมชาติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และดานการทองเที่ยว
ดานกิจกรรม กีฬา เพื่อการทองเที่ยว สถานบริการสุขภาพ
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย ไดแก แบบสอบถาม (ภาษาอังกฤษ) โดยแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ จํานวน 11 ขอ
ตอนที่ 2 ปจจัยที่เปนสาเหตุการเลือกพํานักระยะยาวในอําเภอชะอํา และหัวหิน เปนแบบสอบถามชนิดตรวจสอบ
รายการ จํานวน 4 ขอ
ตอนที่ 3 ดานการดํารงชีวิต เปนแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ จํานวน 7 ขอ
ตอนที่ 4 ป จจัยความพึง พอใจ ในการท องเที่ ยวพํานักระยะยาวในอําเภอชะอํา และหัวหิน แบบสอบถามนี้เป น
แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคาแบบของลิเคิรท (Likert’s scale) 5 ระดับ จํานวน 82 ขอ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity) จาก
ผูเ ชี่ย วชาญ จํานวน 3 ท าน และการตรวจสอบค าความเชื่ อมั่ น (reliability) โดยทดสอบ (Try-out) กับ กลุ มที่ มีลั กษณะ
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .9800
การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปและแบงการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. แสดงการกระจายของกลุมตัวอยางตามขอมูลทั่วไป ใชสถิติจํานวน และรอยละ รวมถึงปจจัยความพึงพอใจใน
การทองเที่ยวพํานักระยะยาวในอําเภอชะอํา และหัวหิน ใชสถิติคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน ใชทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
2.1 วิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยความพึงพอใจในการทองเที่ยวพํานักระยะยาวในอําเภอชะอํา และหัวหิน
โดยใชการวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม ดวย t – test (Independent t - test) เปน
การทดสอบประชากร 2 กลุม โดยที่สุมตัวอยางจากกลุมตัวอยางแตละกลุมที่เปนอิสระตอกัน โดยในขั้นแรกทําการทดสอบ
ความแตกตางระหวางความแปรปรวนของกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม ดวยสถิติการทดสอบของ Levene หากผลการทดสอบ
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พบวาคาความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุมไมแตกตางกัน ก็จะใชการทดสอบ t แบบ Equal Variances Assumed แตถาคา
ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุมแตกตางกัน ใชการทดสอบ t แบบ Equal Variances not Assumed
2.2 วิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยความพึงพอใจในการทองเที่ยวพํานักระยะยาวในอําเภอชะอํา และหัวหิน
โดยใชการวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมขึ้นไป ใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) และภายหลังการวิเคราะหพบความแตกตางระหวางกลุม
ตัวอยางจะทําการทดสอบรายคูโดยวิธี LSD (Least Significant Difference)
ผลการดําเนินงาน
1. นักทองเที่ยว สวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 51- 60 ป สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจ
สวนตัว และสถานภาพสมรส
2. นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในการทองเที่ยวพํานักระยะยาวในอําเภอชะอํา และหัวหิน ดานการดํารงชีวิต พบวา
โดยภาพรวม และรายดาน 4 ดาน อยูในระดับมาก ลําดับแรก ดานอาหาร (ซื้อรับประทาน) รองลงมา ดานอาหาร (ปรุงเอง)
และดานสถานที่พัก ตามลําดับ สวนลําดับสุดทาย ดานระบบสาธารณูปโภค (ดังตาราง 1)
ตาราง 1 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยความพึงพอใจในการทองเที่ยวพํานักระยะยาวในเขตอําเภอชะอํา
และหัวหิน ดานการดํารงชีวิต
ระดับความพึงพอใจ

ดานการดํารงชีวิต
x

SD.

แปลผล

1. ดานสถานที่พัก

3.86

1.171

มาก

2. ดานอาหาร (ซื้อรับประทาน)

4.17

.444

มาก

3. ดานอาหาร (ปรุงเอง)

4.17

.511

มาก

4. ดานระบบสาธารณูปโภค

3.71

1.322

มาก

3.98

.521

มาก

ภาพรวม

3. นักท องเที่ ย วมีค วามพึง พอใจในการท องเที่ ยวพํ านักระยะยาวในอําเภอชะอํา และหั วหิ น ด านการทองเที่ ย ว
ทางด านธรรมชาติ วัฒ นธรรม ประวัติ ศ าสตร พบว า โดยภาพรวม และรายด าน 7 ด าน อยู ใ นระดั บ มาก ลํ าดั บ แรก
ดานความสบาย รองลงมา ดานความสะดวก และดานสถานที่ ตามลําดับ สวนลําดับสุดทาย ดานราคา คาใชจาย (ดังตาราง 2)
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ตาราง 2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยความพึงพอใจในการทองเที่ยวพํานักระยะยาวในเขตอําเภอชะอํา
และหัวหิน ดานการทองเที่ยวทางดานธรรมชาติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร
ระดับความพึงพอใจ

ดานการทองเที่ยวทางดานธรรมชาติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร
x

SD.

แปลผล

1. ดานสถานที่

4.03

1.517

มาก

2. ดานความสะดวก

4.05

1.013

มาก

3. ดานความสบาย

4.06

.858

มาก

4. ดานความปลอดภัย

4.00

.914

มาก

5. ดานราคา คาใชจาย

3.42

.491

มาก

6. ดานสถานที่พักระหวางการเดินทางทองเที่ยว

3.87

.434

มาก

7. ดานการบริการของบริษัทนําเที่ยว

3.70

.658

มาก

4.02

.815

มาก

ภาพรวม

4. นักท องเที่ ย วมีค วามพึง พอใจในการท องเที่ ย วพํ านักระยะยาวในอําเภอชะอํา และหั วหิ น ด านการท องเที่ ย ว
ดานกิจกรรม กีฬา เพื่ อการทองเที่ ย ว สถานบริ การสุข ภาพ พบวา โดยภาพรวม และรายด าน 3 ด าน อยูใ นระดั บมาก
ลําดับแรก ดานกิจกรรมกอลฟ รองลงมา ดานกิจกรรม สถานออกกําลังกาย และดานกิจกรรมการบริการ SPA ตามลําดับ
ตาราง 3 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยความพึงพอใจในการทองเที่ยวพํานักระยะยาวในเขตอําเภอชะอํา
และหัวหิน ดานการทองเที่ยวดานกิจกรรม กีฬา เพื่อการทองเที่ยว สถานบริการสุขภาพ
ระดับความพึงพอใจ

ดานการทองเที่ยวดานกิจกรรม กีฬา
เพื่อการทองเที่ยว สถานบริการสุขภาพ

x

SD.

แปลผล

1. ดานกิจกรรมกอลฟ

3.94

.616

มาก

2. ดานกิจกรรม สถานออกกําลังกาย

3.88

.749

มาก

3. ดานกิจกรรมการบริการ SPA

3.78

.634

มาก

3.86

.556

มาก

ภาพรวม
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5. นั ก ท อ งเที่ ย วที่ มี อ ายุ ต า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจในการท อ งเที่ ย วพํ า นั กระยะยาวในอํ าเภอชะอํ า และหั ว หิ น
ดานการดํารงชีวิต โดยภาพรวม ดานสถานที่พัก และดานระบบสาธารณูปโภค ไมแตกตางกัน สวนนักทองเที่ยวที่มีอายุตางกัน
มีความพึงพอใจในการทองเที่ยวพํานักระยะยาวในอําเภอชะอํา และหัวหิน ดานการดํารงชีวิต ดานอาหาร (ซื้อรับประทาน)
และดานอาหาร (ปรุงเอง) แตกตางกันอยางนอย 1 คู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักทองเที่ยวที่มีอายุ 61 – 65
ป มีความพึงพอใจในการทองเที่ยวพํานักระยะยาวในอําเภอชะอํา และหัวหิน ดานการดํารงชีวิต ดานอาหาร (ซื้อรับประทาน)
และดานอาหาร (ปรุงเอง) ต่ํากวาทุกกลุมอายุ (ดังตาราง 4)
ตาราง 4 การเปรียบเทียบปจจัยความพึงพอใจในการทองเที่ยวพํานักระยะยาวในอําเภอชะอํา และหัวหิน ดานการดํารงชีวิต
จําแนกตามอายุ
ปจจัยความพึงพอใจในการทองเที่ยวพํานักระยะยาวใน
อําเภอชะอํา และหัวหิน ดานการดํารงชีวิต
1. ดานสถานทีพ่ ัก
2. ดานอาหาร (ซื้อรับประทาน)
3. ดานอาหาร (ปรุงเอง)

4. ดานระบบสาธารณูปโภค
ภาพรวม

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df

SS

MS

F

p-value

4
395
400
4
395
400
4
395
400
4
395
400
4
395
400

4.314
112.277
116.591
2.152
14.621
16.773
3.060
19.141
22.201
6.244
142.341
148.585
1.491
21.592
23.083

1.078
1.386

.778

.543

.538
.181

2.980*

.024

.765
.236

3.273*

.016

1.561
1.757

.888

.475

.373
.267

1.398

.242

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. นั ก ท อ งเที่ ย วที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาต า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจในการท อ งเที่ ย วพํ า นั ก ระยะยาวใน
อําเภอชะอํา และหัวหิน ด านการดํ ารงชี วิต โดยภาพรวม ดานสถานที่ พัก ด านอาหาร (ซื้อรั บประทาน) และดานระบบ
สาธารณูปโภค ไมแตกตางกัน สวนนักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจในการทองเที่ยวพํานักระยะยาวใน
อําเภอชะอํา และหัวหิน ดานการดํารงชีวิต ดานอาหาร (ปรุงเอง) แตกตางกันอยางนอย 1 คู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยนักทองเที่ยวที่จบการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการทองเที่ยวพํานักระยะยาวในอําเภอชะอํา และ
หัวหิน ดานการดํารงชีวิต ดานอาหาร (ปรุงเอง) ต่ํากวาปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี (ดังตาราง 5)
ตาราง 5 การเปรียบเทียบปจจัยความพึงพอใจในการทองเที่ยวพํานักระยะยาวในอําเภอชะอํา และหัวหิน ดานการดํารงชีวิต
จําแนกตามระดับการศึกษา
ปจจัยความพึงพอใจในการทองเที่ยวพํานักระยะยาว
ในอําเภอชะอํา และหัวหิน ดานการดํารงชีวิต
1. ดานสถานทีพ่ ัก
2. ดานอาหาร (ซื้อรับประทาน)
3. ดานอาหาร (ปรุงเอง)
4. ดานระบบสาธารณูปโภค

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม

df

SS

MS

F

p-value

2
398
400
2
398
400
2
398
400
2

1.901
114.690
116.591
1.092
15.681
16.773
2.031
20.170
22.201
1.771

.951
1.382

.688

.505

.546
.189

2.891

.061

1.016
.243

4.179*

.019

.885

.501

.608
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ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

ภาพรวม

398
400
2
398
400

146.814
148.585
1.315
21.768
23.083

1.769
.685
.262

2.507

.088

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. นักทองเที่ยวเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจในการทองเที่ยวพํานักระยะยาวในเขตอําเภอชะอํา และหัวหิน
ด า นการท อ งเที่ ย วทางด า นธรรมชาติ วัฒ นธรรม ประวั ติ ศ าสตร ด า นสถานที่ ด า นความสะดวก ด านความสบาย
ดานความปลอดภัย ดานราคา คาใชจาย ดานสถานที่พักระหวางการเดินทางทองเที่ยว และดานการบริการของบริษัทนําเที่ยว
ไมแตกตางกัน สวนนักทองเที่ยวเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจในการทองเที่ยวพํานักระยะยาวในอําเภอชะอํา และ
หัวหิน ดานการทองเที่ยวทางดานธรรมชาติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร โดยภาพรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดั บ .05 โดยนั ก ท อ งเที่ ย วเพศชาย มี ค วามพึ ง พอใจในการท อ งเที่ ย วพํ า นั ก ระยะยาวในอํ า เภอชะอํ า และหั ว หิ น
ดานการทองเที่ยวทางดานธรรมชาติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร โดยภาพรวม สูงกวาเพศหญิง (ดังตาราง 6)
ตาราง 6 การเปรียบเทียบปจจัยความพึงพอใจในการทองเที่ยวพํานักระยะยาวในอําเภอชะอํา และหัวหิน ดานการทองเที่ยว
ทางดานธรรมชาติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร จําแนกตามเพศ
ปจจัยความพึงพอใจในการทองเที่ยวพํานักระยะยาวในอําเภอชะอํา
และหัวหิน ดานการทองเที่ยวทาง ดานธรรมชาติ วัฒนธรรม
ประวัติศาสตร
1. ดานสถานที่
2. ดานความสะดวก
3. ดานความสบาย
4. ดานความปลอดภัย
5. ดานราคา คาใชจา ย
6. ดานสถานทีพ่ ักระหวางการเดินทางทองเที่ยว
7. ดานการบริการของบริษทั นําเที่ยว
ภาพรวม
*

เพศ

x

S.D.

t

df

p-value

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

4.10
3.90
4.91
3.71
4.56
4.69
4.17
3.67
3.39
3.47
3.85
3.92
3.34
3.48
4.76
3.83

1.831
.502
1.127
.462
1.880
1.916
1.190
.454
.470
.536
.444
.419
1.565
.530
1.248
.832

.576

398

.566

1.473

57.242

.146

-.095

398

.924

.643

398

.522

-.706

398

.482

-.633

398

.529

1.700

56.133

.095

2.030

69.084**

.046

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

5. นั ก ท อ งเที่ ย วที่ มี อ ายุ ต า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจในการท อ งเที่ ย วพํ า นั ก ระยะยาวในอํ า เภอชะอํ า และหั ว หิ น
ดานการท องเที่ ยวด านกิจกรรม กีฬา เพื่ อการท องเที่ ย ว สถานบริ การสุ ข ภาพ โดยภาพรวม ด านกิจกรรมกอล ฟ และ
ดานกิจกรรม สถานออกกําลังกาย ไมแตกตางกัน สวนนักทองเที่ยวที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจในการทองเที่ยวพํานักระยะ
ยาวในอําเภอชะอํา และหัวหิน ดานการทองเที่ยวดานกิจกรรม กีฬา เพื่อการทองเที่ยว สถานบริการสุขภาพ ดานกิจกรรม
การบริการ SPA แตกต างกันอยางนอย 1 คู อย างมีนัย สําคั ญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยนักทองเที่ ยวที่มีอายุ 61 – 65 ป
มี ค วามพึ ง พอใจในการท อ งเที่ ย วพํ า นั ก ระยะยาวในอํ า เภอชะอํ า และหั ว หิ น ด า นการท อ งเที่ ย วด า นกิ จ กรรม กี ฬ า
เพื่อการทองเที่ยว สถานบริการสุขภาพ ดานกิจกรรมการบริการ SPA สูงกวาทุกกลุมอายุ (ดังตาราง 7)
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ตาราง 7 การเปรียบเทียบปจจัยความพึงพอใจในการทองเที่ยวพํานักระยะยาวในอําเภอชะอํา และหัวหิน ดานการทองเที่ยว
ดานกิจกรรมกีฬาเพื่อการทองเที่ยว จําแนกตามอายุ
ปจจัยความพึงพอใจในการทองเที่ยวพํานักระยะยาวในอําเภอชะอํา
และหัวหิน ดานการทองเที่ยวดานกิจกรรม กีฬา เพื่อการทองเที่ยว
สถานบริการสุขภาพ
1. ดานกิจกรรมกอลฟ
2. ดานกิจกรรม สถานออกกําลังกาย
3. ดานกิจกรรมการบริการ SPA
ภาพรวม

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df

SS

MS

F

p-value

4
396
400
4
396
400
4
396
400
4
396
400

6.565
13.903
20.468
.840
19.597
20.437
3.551
15.649
19.201
3.119
19.517
22.636

.141
1.023

.992

.417

.710
1.686

1.286

.282

.388
1.749

2.591*

.043

.280
1.994

1.290

.281

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลการวิจัยและอภิปราย
การศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการทองเที่ยวแบบพํานักระยะยาว (Long Stay) ของนักทองเที่ยว
ผูสูงอายุในอําเภอหัวหิน และอําเภอชะอํา การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปจจัยความพึงพอใจในการทองเที่ยวพํานัก
ระยะยาวในเขตอําเภอชะอํา และหัวหิน ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักทองเที่ยวผูสูงอายุแบบพํานักระยะยาว ในอําเภอหัว
หิน และอําเภอชะอํา จํานวน 400 คน โดยทําการสุมตั วอยางโดยวิธีโควตา วิเคราะหขอมูลและประมวลผลดวยโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห
ความแปรปรวน สอดคล อ งกั บ งานวิ จัย ของ อริ ส รา เสยานนท ซึ่ ง ได ศึ กษาวิ จัย โดยใช รู ป แบบการ วิจั ย เชิ ง พรรณา
(Descriptive Method) และการวิเคราะหการแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA)และการวิเคราะหจําแนกแบบพหุ
(Multiple Regression Analysis) โดยใชการเก็บแบบสอบถามจากนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่มาพักโฮมสเตย
ที่ตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สอดคลองกับงานวิจัยของกาญจนา ทวินันท และแวมยุรา คําสุข. (2558) ไดศึกษา
เกี่ยวกับคุณภาพการบริการที่สงผลตอความพึงพอใจของลูกคาในธุรกิจบริการทองเที่ยวแบบพํานักระยะยาวในอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวในประเทศไทย โดยงานวิจัยนี้เปนวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
จากนักทองเที่ยวแบบพํานักระยะยาวชาวตางชาติ จํานวน 308 คน และใชการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ สอดคลองกับ
งานวิจัยของสุพัตรา ปราณี. (2557) ไดศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดการคุณภาพธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ จังหวัดระนอง
1. จากขอคนพบ นักทองเที่ยวที่มีอายุ และระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจในการทองเที่ยวพํานักระยะยาว
ในอําเภอชะอํา และหัวหิน ดานการดํารงชีวิต ดานอาหาร (ปรุงเอง) แตกตางกันอยางนอย 1 คู อยางมีนัยสําคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05 แสดงใหเ ห็นวา นักทองเที่ยวใหค วามสําคัญในการหาซื้อวัตถุดิบและความสดของวัตถุดิบที่ใชประกอบอาหาร
สอดคลองกับแนวคิดของ จิรพรรณ พรหมลิขิตชัย และ ลลนา เทพวรรณ (2545) กลาววา “ผูบริโภค” คือ ประชาชนผูที่มี
ความต องการ และมีอํานาจซื้อ จึงเกิด พฤติ กรรมในการซื้อ การบริ โ ภคและอุป โภคมากขึ้ น คํ าวารู จักผู บริ โ ภค หมายถึ ง
การเข าใจจิต วิท ยาของผู บ ริ โ ภค และเข าถึ ง จิต วิท ยาของผู บริ โ ภค และเข าถึ ง องค ป ระกอบต าง ๆ ที่ มี ส วนเกี่ย วข องกับ
การตัดสินใจของผูบริโภค ชญานิษฐ ธรรมธิษฐาน (2543) กลาววา พฤติกรรมการบริโภคอาหาร วา ผูบริโภคสามารถเลือก
และรับประทานอาหาร โดยแสดงออกในดานการปฏิบัติหลายขั้นตอน ตั้งแตการเลือก การรับประทาน เปนกระบวนการซึ่ง
นําไปสูอาหารอรอย สะอาด มีประโยชนตอรางกาย ปลอดจากสารเคมี และ อัญมณี ไวทยางกูร (2544) กลาววา พฤติกรรม
การบริโภคอาหารเปนการแสดงออกของบุคคล คําพูด กิริยาทาทาง และการกระทําที่ผูอื่นเห็นไดเปนพฤติกรรมที่ปฏิบัติเปน
ความเคยชิน รวมถึงการเลือก และรูที่มาของอาหารนั้น
2. จากขอคนพบ นักทองเที่ยวเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจในการทองเที่ยวพํานักระยะยาวในอําเภอชะอํา
และหัวหิน ดานการทองเที่ยวทางดานธรรมชาติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร โดยภาพรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวา นักทองเที่ยวใหความสําคัญในการประชาสัมพันธกิจกรรม / การแนะนําสถานที่ / การใหขอมูล
หรือนําชมของมัคคุเทศก รวมถึง เสนทางการเดินทางทองเที่ยวในสถานที่ตาง ๆ และมีสิ่งอํานวยความสะดวกไวบริการ เชน
การนวดเพื่อสุ ข ภาพ สอดคลองกับแนวคิด ของ พะยอม ธรรมบุ ต ร (2548) กล าววา การทองเที่ย วซึ่งให ค วามสํ าคั ญ กับ
วัฒนธรรมของแหลงท องเที่ยวและสถานที่เ ปนจุดหมายปลายทางของการเดินทางทองเที่ย ว นักทองเที่ ยวจะสนใจวิถีชีวิต
มรดกวัฒนธรรม ศิลปะอุตสาหกรรม และกิจกรรมนันทนาการของชุมชน ทองถิ่น นักทองเที่ยวจะเยี่ยมชมและศึกษาแหลง
ประวัติศาสตรศิลปะ มหกรรมและงานแสดงสินคา หัตถกรรม พิพิธภัณฑทุกประเภท ศิลปะการแสดงและทัศนศิลปตลอดจน
แหลงมรดกตาง ๆ และ การญจนา แสงลิ้มสุวรรณ (2557) กลาววา การทองเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมและการจัดการมรดก
ทางวัฒนธรรมเปนสิ่งที่ต องพิจารณาควบคูกันซึ่งการรักษามรดกวัฒนธรรมเปนประโยชนดานองค ความรูและการใหคุณค า
แกสังคม ในขณะที่การพัฒนาการทองเที่ยวนําไปสูการเติบโตทางเศรษฐกิจและรายไดของชุมชน การจัดหาแนวทางการจัดการ
ทองเที่ย วเชิ งมรดกวัฒ นธรรมจึง เป นเรื่ องสําคั ญ ทั้ง นี้แ นวคิ ดหลั กเพื่อใช ใ นการจัด การมรดกทางวัฒ นธรรมประกอบด วย
แนวคิ ด การพั ฒ นาการท องเที่ ย วอย างยั่ ง ยื น และแนวคิ ด เศรษฐกิจ และการท องเที่ ย วเชิ ง สร างสรรค ซึ่ง แต ล ะแนวคิ ด จะ
ประกอบดวยกลยุ ทธแ ละแนวทางสนับ สนุนที่จะนําไปสู การจัดการมรดกวัฒ นธรรมและการท องเที่ย วเชิ งมรดกวัฒนธรรม
เปนไปอยางเหมาะสม
3. จากขอคนพบ นักทองเที่ยวที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจในการทองเที่ยวพํานักระยะยาวในอําเภอชะอํา และ
หัวหิน ดานการทองเที่ยวดานกิจกรรม กีฬา เพื่อการทองเที่ยว สถานบริการสุขภาพ ดานกิจกรรมการบริการ SPA แตกตางกัน
อยางนอย 1 คู อยางมีนัยสําคั ญทางสถิติ ที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวา นักทองเที่ ยวใหความสําคัญการจัดสถานที่เหมาะสม
ตอการออกกําลังกาย มีบุ คลากรที่สามารถแนะนําการใชบริการที่มีความสามารถและใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารได
รวมถึงความสะดวกในการคมนาคม สามารถเดินทางไปถึ งได งาย สอดคลองกับแนวคิ ดของ McIntosh and Goeldner
(2002) กลาววา การทองเที่ยวเชิงกีฬา (Sports tourism) เปนการเดินทางทองเที่ยวเพื่อเขารวมกิจกรรมกีฬาตามความถนัด
ความสนใจในกีฬาประเภทตาง ๆ เช น กอล ฟ ดํ าน้ํา ตกปลา สนุกเกอร กระดานโต คลื่น และสกีน้ํา เปนตน เพื่อใหไ ดรั บ
ความเพลิดเพลิน ความสนุกสนาน ตื่นเตน ไดรับประสบการณและความรูใหมเพิ่มขึ้นทําใหมีคุณคาและคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น
มีจิตสํานึกตอการรักษาสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมทองถิ่น โดยที่ประชาชนในทองถิ่นควรมีสวนรวมตอการจัดการการทองเที่ยว
ที่ยั่งยืน และ Robinson and Gammon (2004 กลาววา การทองเที่ยวเชิงกีฬาจะเกี่ยวของกับกิจกรรมกีฬาที่เปนทางการ
หรือไมเปนทางการก็ได อาจเปนการแขงขัน นันทนาการหรือเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม และอาจเขารวมดวยตนเองหรือถูก
ชักชวนจากผูอื่น นอกจากนี้กิจกรรมกีฬาที่เขารวมจะเกี่ยวของกับบุคคลอื่นที่อาจเปนคูแขงขันหรือผูเขารวมก็เปนได
ขอเสนอแนะ
1. จากผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวที่มีอายุ 61 – 65 ป มีความพึงพอใจในการทองเที่ยวพํานักระยะยาวในอําเภอ
ชะอํา และหัวหิน ดานการทองเที่ยวดานกิจกรรม กีฬา เพื่อการทองเที่ยว สถานบริการสุขภาพ ดานกิจกรรมการบริการ SPA
สูงกวาทุ กกลุมอายุ ซึ่ง หนวยงานที่ เกี่ย วข องควรนําผลการวิจัยไปใช ในการสงเสริ มและสนับสนุนและพัฒนามาตรฐานการ
ใหบริการดานสถานบริการสุขภาพ กิจกรรมดาน SPA ใหไดมาตรฐานและปลอดภัยสําหรับนักทองเที่ยว
2. ผูประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ ไดแก นวดเพื่อสุขภาพ สปา และธุรกิจบริการผูสูงอายุ สามารถนําผลการวิจัย
พฤติกรรมของนักทองเที่ยวสูงอายุ ไปพัฒนาการบริการใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาและจัดทําเปนมาตรฐาน
การใหบริการตอไป
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บทคัดยอ
สถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนใต สงผลกระทบตอพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
เนื่องจาก พยาบาลที่ปฏิบัติงานในหนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินตองเผชิญกับสถานการณความไมสงบที่มีความไมแนนอนอยาง
หลีกเลี่ยงไมได พลังสุขภาพจิตจึงเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหพยาบาลเหลานี้สามารถเผชิญและผานพนสถานการณที่ยากลําบากนี้ไป
ได การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับพลังสุขภาพจิตของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินในจังหวัด
ชายแดนใต จํานวน 100 ราย พลังสุขภาพจิตประเมินโดยแบบสอบถามพลังสุขภาพจิต ซึ่งไดผานการตรวจสอบความตรงของ
เนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ทดสอบความเที่ยงดวยสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค เทากับ .96 วิเคราะหขอมูลโดยการ
แจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และรอยละของคาเฉลี่ย
ผลการศึกษา พบวา คะแนนเฉลี่ยพลังสุขภาพจิตของกลุมตัวอยางทั้งหมดอยูในระดับปานกลาง โดยเมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ด านความอดทนมี คาต่ําที่ สุด และดานวิถีในการดําเนินชีวิต มีค าสูง ที่สุ ด ซึ่งแสดงใหเ ห็นวาพยาบาลที่
ปฏิบัติงานในหนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนใตอาจจะเผชิญกับสถานการณความไมสงบไมดีพอ ดังนั้นองคกรและ
หนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินควรหาแนวทางการสงเสริมพลังสุขภาพจิตของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินให
สูงขึ้น เพื่อคงไวซึ่งการคงอยูในวิชาชีพพยาบาลตอไป
คําสําคัญ: พลังสุขภาพจิต, พยาบาลหนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน, จังหวัดชายแดนใตของไทย
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Abstract
Assaults from unrest situations in the southern bordered provinces, Thailand, impact nurses
working in emergency departments (EDs) because they confront with uncertainly of unsafe situations
during their on duty tasks. Thus, the mental health is important for these nurses to face and overcome
these difficult situations. The purpose of this study was to examine the level of resilience of nurses
working in EDs in southern bordered provinces. One hundred of emergency nurses were recruited.
Resilience was examined by the Resilience Questionnaires, which was tested the content validity by
3 experts and yielded a Cronbach’s alpha coefficient of .96. Data were analyzed using frequency,
percentage, mean, standard deviation, and mean percentage.
The results showed that the overall mean score of resilience was at the moderate level. For
each dimensions of resilience, perseverance dimension was at the lowest level and authenticity
dimension was at the highest level. These data indicated that the nurses working in the EDs in southern
bordered provinces may still have inadequate of coping with unrest situations. Therefore organizations
and emergency departments are recommended to develop guidelines to promote resilience of this group
of nurses for maintenance of nursing profession.
Keywords: Resilience, Emergency Department Nurse, Southern Bordered Provinces, Thailand
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บทนํา
สถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนใต ซึ่งประกอบดวยพื้นที่ในจังหวัดยะลา นราธิวาส ปตตานี สงขลา และ
สตูล เปนเหตุการณสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องและไมมีแนวโนมที่จะยุติ ขอมูลจากศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต
สถาบั นวิจัยความขัด แย งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต มหาวิท ยาลัย สงขลานคริ นทร ตั้ง แตเ ดือนมกราคม
พ.ศ. 2547 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 พบวา มีเหตุการณความไมสงบเกิดขึ้นทั้งหมด 15,374 ครั้ง มีผูบาดเจ็บ 11,919 ราย
และมีผูเสียชีวิต 6,543 ราย โดยเหตุการณที่เกิดขึ้น ไดแก การลอบทํารายดวยอาวุธปน วางระเบิด วางเพลิง โรยตะปูเรือใบ
ขมขู เปนตน (ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต, 2559)
สถานการณดังกลาวสงผลกระทบตอพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจาก งานการพยาบาล
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เปนงานบริการดานหนาที่ใหบริการผูปวยตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล โดย
ใหบริการรับผูปวย ณ จุดเกิดเหตุ การออกชันสูตรพลิกศพ การสงตอผูปวย และการดูแลรักษากลุมผูบาดเจ็บจากสถานการณ
ตลอดจนการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ (โรงพยาบาลรามัน, 2559) พยาบาลที่ปฏิบัติงานในหนวยงานอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินจึงไดรับผลกระทบอยางหลีกเลี่ยงไมได จากการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการใหความหมาย ความรูสึก แรงจูงใจ และ
เงื่อนไขการปฏิบัติหนาที่ของพยาบาลในเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ที่ทําการสัมภาษณพยาบาลจํานวน
11 ราย ซึ่งเปนพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินจํานวน 6 ราย พบวา ผูใหขอมูลไดสะทอนผลกระทบจากการ
ปฏิบัติงานออกมา 4 ดาน คือ 1) ผลกระทบดานรางกาย พยาบาลมีความเสี่ยงตอการถูกทํารายจากการออกไปรับผูปวย ณ จุด
เกิด เหตุ การออกชั นสู ต รพลิ กศพ และการส ง ต อผู ป วยในเวลากลางคื น 2) ผลกระทบด านจิ ต ใจ พยาบาลมี ค วามรู สึ ก
หวาดระแวง กลัวความไมปลอดภัย และรูสึกเครียด เนื่องจาก มีผูบาดเจ็บจํานวนมาก การชวยชีวิตผูบาดเจ็บตองแขงกับเวลา
อัตรากําลังไมเพี ยงพอ และกลัวคนในครอบครัวเป นอันตราย 3) ผลกระทบดานสังคม ความสัมพันธของพยาบาลกับผูปวย
ลดลง โดยมีความหวาดระแวงกันมากขึ้นและไมไววางใจซึ่งกันและกัน และ 4) ผลกระทบดานจิตวิญญาณ พยาบาลมีความรูสึก
ภาคภูมิใจในการทํางานนอย โดยพบวามีเพียงรอยละ 27.3 ที่สะทอนถึงความภาคภูมิใจในการทํางาน (สุนีย, อุไร, และอุมาพร,
2552)
อยางไรก็ตามพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนใต ยังคงปฏิบัติงานในสภาพการณ
ดังกลาวได แสดงวา พยาบาลที่ปฏิบัติงานในหนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน จะตองมีคุณลักษณะของพลังสุขภาพจิต (resilience)
โดยพลังสุขภาพจิตเปนความสามารถของบุคคลในการตอบสนองตอเหตุการณที่ทาทาย เพื่อปรับตัวและฟนคืนกลับสูภาวะ
สมดุลของชีวิต ซึ่งประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ ความมุงหมาย (purpose) ความอดทน (perseverance) ความสมดุลใน
ชีวิต (equanimity) การพึ่งพาตนเองได (self-reliance) และวิถีในการดําเนินชีวิต (authenticity) (Wagnild, 2009) จาก
การศึกษาที่ผานมา พบวา พลังสุขภาพจิตของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินในตางประเทศอยูในระดับสูง
(Frankenberger, 2014) แตยั งไม พบการศึกษาวาในประเทศไทยพลั งสุ ข ภาพจิต ของพยาบาลที่ ปฏิ บัติ ง านในหนวยงาน
อุบัติเหตุฉุกเฉินที่ไดรั บผลกระทบจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนใตเปนอยางไร ผลการศึกษาครั้งนี้จะเป น
ขอมูลพื้นฐานใหองคกรและหนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินเล็งเห็นถึงปญหาของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ในจังหวัดชายแดนใต และเกิดความรวมมือระหวางกันในการแกไขปญหาตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาระดับพลังสุขภาพจิตของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนใต
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยเก็บขอมูลในชวงระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึง เดือนมีนาคม 2560
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนพยาบาลวิชาชีพทั้งหมดที่ปฏิบัติงานในหนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาล
ปตตานี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี โรงพยาบาลยะรัง ในจังหวัดปตตานี โรงพยาบาลบันนังสตา โรงพยาบาลรามัน
ในจังหวัดยะลา และ โรงพยาบาลระแงะ ในจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งสิ้น 111 ราย โดยเก็บขอมูลทุกราย ไดแบบสอบถามคืนมา
จํานวน 100 ฉบับ
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 2 สวน คือ
1. แบบสอบถามขอมู ลทั่วไป เป นแบบสอบถามข อมูลส วนบุค คลของพยาบาลที่ปฏิบั ติงานในหนวยงานอุบั ติเหตุ
ฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนใต ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา ระดับการศึกษา ภูมิลําเนาเดิม ลักษณะการอยู
อาศัย สุขภาพกาย (ชวงคะแนน 1-5 คะแนน โดย 1 คือ ดีเยี่ยม จนถึง 5 คือ ไมดี) สุขภาพจิต (ชวงคะแนน 1-5 คะแนน โดย
1 คือ ดีเยี่ยม จนถึง 5 คือ ไมดี) โรคประจําตัว ระยะเวลาในการปฏิบัติงานพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินในจังหวัด
ชายแดนใต การเขาอบรมพยาบาลเฉพาะทางผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คาตอบแทน และประสบการณเกี่ยวกับเหตุการณ
ความไมสงบ
2. แบบสอบถามระดับพลังสุขภาพจิต เปนแบบประเมินระดับพลังสุขภาพจิตของบุคคลที่พัฒนาโดยเวกเนลและยัง
(Wagnild & Young, 1993 as cited in Wagnild, 2009) และแปลโดยผูวิจัย ซึ่งไดผานขั้นตอนการแปลและตรวจสอบ
คุณภาพแบบสอบถามดวยวิธี back translation (World Health Organization; WHO, 2017) จากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
จํานวน 3 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานภาษาอีก 3 ทาน โดยแบบสอบถามระดับพลังสุขภาพจิต ประกอบดวย 5 องคประกอบ
คือ ความมุงหมาย ความอดทน ความสมดุลในชีวิต การพึ่งพาตนเองได และวิถีในการดําเนินชีวิต ซึ่งลักษณะการวัดเปนมาตรา
สวนประมาณคา 7 ระดับ (1-7 คะแนน) คือ 1 หมายถึง ไมเห็นดวยมากที่สุด จนถึง 7 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด คะแนน
รวมอยูระหวาง 14-98 คะแนน โดยกําหนดชวงคะแนนของการแปลผลออกเปน 6 ระดับ คือ 14-56 คะแนน หมายถึง พลัง
สุขภาพจิตอยูในระดับต่ํามากที่สุด 57-64 คะแนน หมายถึง พลังสุขภาพจิตอยูในระดับต่ํามาก 65-73 คะแนน หมายถึง พลัง
สุขภาพจิต อยูใ นระดับต่ํ า 74-81 คะแนน หมายถึ ง พลังสุ ขภาพจิต อยูใ นระดั บปานกลาง 82-90 คะแนน หมายถึง พลั ง
สุขภาพจิตอยูในระดับสูง และ 91-98 คะแนน หมายถึง พลังสุขภาพจิตอยูในระดับสูงมาก (Wagnild, 2009) และไดผานการ
ทดสอบความเที่ยงกับกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่ศึกษาในครั้งนี้ จํานวน 20 ราย ไดคาสัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบาค เทากับ .96
การเก็บรวบรวมขอมูล
ภายหลั ง การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ผ านการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมจากคณะกรรมการจริ ย ธรรม คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และผูอํานวยการโรงพยาบาลที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยไดเขาไป
ชี้ แ จงวัต ถุ ป ระสงค ข องการวิจัย ผ านหั วหนาหอผู ป ว ยอุบั ติ เ หตุ ฉุ กเฉิ น และประสานงานกับ ผู ช วยวิจัย ซึ่ง เป นพยาบาลที่
ปฏิบัติงานอยูในโรงพยาบาลที่เก็บขอมูลใหเปนผูแจกแบบสอบถามและรับแบบสอบถามคืนจากกลุมตัวอยาง
การวิเคราะหขอมูล
ผู วิจัย วิเ คราะห ข อมู ล โดยการใช โ ปรแกรมสํ าเร็ จรู ป โดยข อมู ล ทั่ วไปและระดั บ พลั ง สุ ข ภาพจิต ของพยาบาลที่
ปฏิบัติงานในหนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนใต วิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย (M)
คาต่ําสุด (Min) คาสูงสุด (Max) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และรอยละของคาเฉลี่ย (Mean%)
ผลการวิจัย
1. คุณลักษณะทั่วไปของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
1.1 ขอมูลทั่วไปของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
พยาบาลที่ปฏิบัติงานในหนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนใตเปนเพศหญิงรอยละ 68 (n = 68)
มีอายุเฉลี่ย 35.02 ป (SD = 7.79) สวนใหญมีภูมิลําเนาเดิมอยูในจังหวัดชายแดนภาคใตรอยละ 95 อาศัยอยูกับคูสมรส บิดา
มารดา และบุตรหลานรอยละ 35 มีสถานภาพสมรสคูรอยละ 70 นับถือศาสนาอิสลามรอยละ 77 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
รอยละ 98 มีประสบการณการเผชิญสถานการณความไมสงบดวยตนเองรอยละ 5 และบุคคลในครอบครัวมีประสบการณการ
เผชิญสถานการณความไมสงบรอยละ 12
1.2 ขอมูลดานสุขภาพของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
พยาบาลที่ปฏิบัติง านในหนวยงานอุบัติเหตุฉุ กเฉินในจังหวัด ชายแดนใตรับรูวาตนเองมีสุขภาพกายโดย
รวมอยูในระดับดีมากรอยละ 41 รองลงมา คือ รอยละ 40 มีสุขภาพกายโดยรวมอยูในระดับดี รอยละ 13 มีสุขภาพกายโดย
รวมอยูในระดับดีเยี่ยม และรอยละ 6 มีสุขภาพกายโดยรวมอยูในระดับพอใช สวนสุขภาพจิตโดยรวมอยูในระดับดีมากรอยละ
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40 รองลงมา คือ สุขภาพจิตโดยรวมอยูในระดับดีรอยละ 39 สุขภาพจิตโดยรวมอยูในระดับดีเยี่ยมรอยละ 16 และสุขภาพจิต
โดยรวมอยูในระดับพอใชรอยละ 5 โดยสวนใหญไมมีโรคประจําตัว รอยละ 88 และเมื่อเปรียบเทียบสุขภาพโดยรวมกับปที่ผาน
มารอยละ 52 มีสุขภาพเหมือน ๆ เดิม
1.3 ขอมูลดานการปฏิบัติงานของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
พยาบาลที่ ป ฏิ บั ติ ง านในหนวยงานอุบั ติ เ หตุ ฉุ กเฉิ นในจัง หวัด ชายแดนใต มี ป ระสบการณทํ างานเฉลี่ ย
9.96 ป (SD = 7.21) ไดรับการอบรมเฉพาะทางพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินรอยละ 51 และไดรับทั้งคาตอบแทนนอก
เวลา คาเสี่ยงภัยวิชาชีพ คาเสี่ยงภัย 3 จังหวัด และเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข
รอยละ 38
2. พลังสุขภาพจิตของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนใตของไทย
คะแนนเฉลี่ยพลังสุขภาพจิตของกลุมตัวอยางทั้งหมดอยูในระดับปานกลาง (M = 74.21, SD = 11.63) โดยคิดเปน
รอยละ 75.73 ของคะแนนเต็ม เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา คะแนนเฉลี่ยพลังสุขภาพจิตของกลุมตัวอยางดานความอดทน
มีคาต่ําที่สุด (M = 10.38, SD = 1.99) คิดเปนรอยละ 74.14 ของคะแนนเต็ม และดานวิถีในการดําเนินชีวิตมีคาสูงที่สุด (M =
11.21, SD = 1.93) คิดเปนรอยละ 80.07 ของคะแนนเต็ม ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ในจังหวัดชายแดนใตของไทย จําแนกตามองคประกอบของพลังสุขภาพจิต (N = 100)
คะแนนพลังสุขภาพจิต
องคประกอบของพลังสุขภาพจิต
1. ดานความมุงหมาย
2. ดานความอดทน
3. ดานความสมดุลในชีวิต
4. ดานการพึ่งพาตนเองได
5. ดานวิถีในการดําเนินชีวิต
รวม

ชวงคะแนนที่
เปนไปได
1 – 21
1 – 14
1 - 14
1 - 35
1 - 14
14 - 98

คะแนนจริง
9 - 21
5 - 14
7 - 14
16 - 34
7 - 14
49 - 97

M

SD

16.18 2.80
10.38 1.99
10.53 1.82
25.91 4.46
11.21 1.93
74.21 11.63

Mean%
77.05
74.14
75.21
76.21
80.07
75.73

สรุปและอภิปรายผล
ผลการศึ กษาครั้ งนี้ พบวา คะแนนเฉลี่ ยพลั งสุ ขภาพจิต ของกลุ มตัวอย างทั้ งหมดอยูในระดั บปานกลาง โดยเมื่ อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา คะแนนเฉลี่ยพลังสุขภาพจิตของกลุมตัวอยางดานความอดทนมีคาต่ําที่สุด และคะแนนเฉลี่ยพลัง
สุขภาพจิตของกลุมตัวอยางดานวิถีในการดําเนินชีวิตมีคาสูงที่สุด ซึ่งสามารถอธิบายไดจากสถานการณความไมสงบที่เกิดขึ้น
ลักษณะของงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และคุณลักษณะทั่วไปของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินในจังหวัด
ชายแดนใตดังนี้
สถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนใต เปนเหตุการณรุนแรงที่เกิดขึ้ นมาอยางยาวนานและตอเนื่อง โดย
เหตุการณดังกลาวสงผลกระทบตอบุคลากรทางสาธารณสุข ขอมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตตั้งแตเดือนมกราคม 2547 ถึงเดือน
ตุลาคม 2553 พบวา มีบุคลากรทางสาธารณสุขถู กทํารายดวยอาวุธปนและระเบิด ไดรับบาดเจ็บจํานวน 24 ราย เสียชีวิต
22 ราย และอาสาสมัครสาธารณสุขไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวน 31 ราย ซึ่งยังไมรวมถึงจํานวนผูไดรับบาดเจ็บทางจิตใจ
จากการถูกขมขูดวยวิธีการตาง ๆ (ศรีสมภพ, 2553 อางตามสินีและคณะ, 2556) จะเห็นไดวา การปฏิบัติหนาที่ในจังหวัด
ชายแดนใต มี ค วามเสี่ ย งต อความไม ป ลอดภั ย เป นอย างมาก สอดคล องกับ การศึ กษาของสุ นีย แ ละคณะ (2552) ที่ พ บวา
พยาบาลในจังหวัดชายแดนใตปฏิบัติหนาที่ดวยความเครียด กลัวความไมปลอดภัย พิการ และสูญเสียชีวิต และสอดคลองกับ
การศึกษาของศรีนวลและดวงกมล (2553) ที่พบวา พยาบาลในจังหวัดชายแดนใตรับรูวามีความเสี่ยงตอความไมปลอดภัยใน
ชีวิตในระดับมาก ดังนั้นการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใตจึงไมสามารถหลีกเลี่ยงความกดดัน ความเครียด และความเสี่ยง
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ตอความไมปลอดภัยจากสถานการณได โดยเฉพาะพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจาก ลักษณะของ
งานพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉินตองใหบริการผูบาดเจ็บจากสถานการณตั้งแต ณ จุดเกิดเหตุ (โรงพยาบาลรามัน, 2559)
จากการศึกษาของ Jackson et al. (2007) พบวา การปฏิบัติงานในสถานการณที่มีความตึงเครียดในการดูแ ล
ผูบาดเจ็บ และตองแกไขสถานการณที่ยากลําบากและไมสามารถคาดการณไดนั้น จะสงผลทําใหพลังสุขภาพจิตลดลง ซึ่งพลัง
สุขภาพจิตเปนความสามารถในการปรับตัวและฟนคืนกลับสูภาวะสมดุลของชีวิต เมื่อตองเผชิญกับสถานการณที่ยากลําบาก
(กรมสุขภาพจิต, 2552; Wagnild, 2009) จึงทําใหผลการศึกษาครั้งนี้ พบวา พลังสุขภาพจิตของกลุมตัวอยางอยูในระดับปาน
กลาง สอดคลองกับการศึกษาของสินีและคณะ (2556) ที่พบวา พยาบาลที่ปฏิบัติงานในหนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาล
ชุมชนในจังหวัดชายแดนใตไดรับผลกระทบดานจิตใจในระดับปานกลาง
เมื่ อพิ จารณาคุ ณลั กษณะทั่ วไปเกี่ย วกับ ขอมู ลด านสุ ขภาพ พบวา กลุ มตั วอย างรอยละ 95 มีสุ ข ภาพกายและ
สุขภาพจิตโดยรวมอยูในระดับดีถึงดีเยี่ยม โดยสุขภาพกายและจิตที่ดีจะชวยสงเสริมระดับพลังสุขภาพจิตของบุคคล (กรม
สุขภาพจิต, 2552) แตอาจเนื่องจากความไมปลอดภัยในการปฏิบัติหนาที่ในจังหวัดชายแดนใต ซึ่งเปนความตองการพื้นฐาน
ของบุค คลตามแนวคิด ทฤษฎีค วามต องการตามลําดับขั้นของมาสโลว (Maslow, 1970) จึง ทําใหพ ยาบาลที่ปฏิบัติ งานใน
หนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนใตมีพลังสุขภาพจิตอยูในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาคุณลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับขอมูลดานการปฏิบัติงาน พบวา กลุมตัวอยางเกือบรอยละ 50 ไมไดเขารับ
การอบรมเฉพาะทางผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ซึ่งการอบรมเฉพาะทางผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินจะชวยใหพยาบาลไดรับการ
ฝ กคิ ด วิ เ คราะห คาดการณ ป องกัน และจัด การกั บ ภาวะแทรกซอ น และความเสี่ ย งที่ อาจเกิด ขึ้ น กับ ผู ป วยได อย างมี
ประสิทธิภาพ (คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล, 2558) โดยเปนการเสริมสรางสมรรถนะของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน
อุบัติเหตุฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนใต สอดคลองกับการศึกษาของกฤตยาและคณะ (2551) ที่พบวา สมรรถนะหลักโดยรวมของ
พยาบาลที่ ปฏิบั ติงานในหนวยงานอุบั ติเหตุฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนใตอยูในระดั บปานกลาง สมรรถนะเกี่ยวข องกับพลั ง
สุขภาพจิตของพยาบาล โดยการมีสมรรถนะที่ดีจะชวยสงเสริมใหมีพลังสุขภาพจิตที่ดี (Grant & Kinman, 2017) ดังนั้น
พยาบาลที่ปฏิบัติงานในหนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนใตไดเขารับการอบรมเฉพาะทางผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
เพียงครึ่งเดียว จึงทําใหผลการศึกษาพลังสุขภาพจิตอยูในระดับปานกลาง
นอกจากนี้จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางเพียงรอยละ 38 ที่ไดรับทั้งคาตอบแทนนอกเวลา คาเสี่ยงภัยวิชาชีพ
คาเสี่ยงภัย 3 จังหวัด และเงินเพิ่มสํ าหรับตําแหนงที่มีเหตุพิ เศษของผูปฏิ บัติงานดานการสาธารณสุข ซึ่งสะทอนถึงความ
เหลื่อมล้ําของคาตอบแทนพิเศษอยางเห็นไดชัด สอดคลองกับการศึกษาของลดาวัลยและคณะ (2557) ที่พบวา พยาบาลที่
ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับคาตอบแทนนอกเวลา คาเสี่ยงภัย 3 จังหวัด คาเสี่ยงภัยวิชาชีพ และเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุขในแตละจังหวัดไมเทาเทียมกัน โดยพบวา ในจังหวัดปตตานีไดรับ
รอยละ 44.3 สวนในจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสไดรับรอยละ 31.9 เทากัน ความเหลื่อมล้ําของคาตอบแทนพิเศษสงผล
ตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและความคิดคงอยูในวิชาชีพของบุคลากรทางสาธารณสุขในพื้นที่ ซึ่งนําไปสูปญหาเรื่อง
ความขาดแคลนพยาบาล (อรสาและคณะ, 2553) และทําใหหัวหนางานไมสามารถสงพยาบาลที่ปฏิบัติงานเขารับการอบรม
เฉพาะทางอุบัติเหตุและฉุกเฉินไดตามเปาหมาย ซึ่งสงผลกระทบตอพยาบาลที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใตดังที่กลาวมา
สวนผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยพลังสุขภาพจิตรายดาน พบวา กลุมตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ยพลังสุขภาพจิตดานความ
อดทนต่ําที่สุด อาจเนื่องจากพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินตองปฏิบัติงานภายใตสถานการณความไมสงบ
ในจังหวัดชายแดนใต จึงมีค วามรู สึกทอใจและสิ้ นหวังต อสิ่งที่ กําลังเผชิญ สอดคลองกับการศึกษาสุนียแ ละคณะ (2552) ที่
พบวา พยาบาลที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใตมีความรูสึกเสียใจ สลดใจ และหดหูที่ตองปฏิบัติหนาที่ในสถานการณความไม
สงบที่เกิดขึ้น อยางไรก็ตาม กลุมตัวอยางมีการปรับตัวเพื่อใหสามารถเผชิญและผานพนสถานการณที่ ยากลําบากนี้ไปไดใ น
ระดับหนึ่ง โดยพบวา กลุมตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ยพลังสุขภาพจิตดานวิถีในการดําเนินชีวิตสูงที่สุด อาจเพราะสถานการณความ
ไมสงบเกิดขึ้นมาอยางยาวนาน ทําใหกลุมตัวอยางสามารถยอมรับสภาพการทํางาน และมีความเชื่อมั่นในความสามารถของ
ตนเองที่จะเผชิญและผานพนสถานการณที่ยากลําบากนี้ไปได สอดคลองกับการศึกษาของลดาวัลยและคณะ (2557) ที่พบวา
พยาบาลในจัง หวัด ชายแดนใตเคยชินกับสถานการณความไมสงบที่เกิดขึ้น และสอดคล องกับ การศึกษาของสุนียและคณะ
(2552) ที่พบวา พยาบาลในจังหวัดชายแดนใตใหความหมายของการปฏิบัติหนาที่วาเปนความรับผิดชอบของพยาบาลที่ตอง
ยืนหยัดใหการชวยเหลือผูปวยและผูบาดเจ็บจากสถานการณ จึงเปนไปไดวาทําใหพลังสุขภาพจิตของกลุมตัวอยางอยูในระดับ
ปานกลาง
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จากดังกลาวขางตนสรุปไดวา พยาบาลที่ ปฏิบัติงานในหนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนใต รับรูวาการ
ปฏิบัติหนาที่ในสถานการณความไมสงบมีความเสี่ยงตอความไมปลอดภัยเปนอยางมาก แตก็สามารถปรับตัวและยอมรับกับ
สถานการณที่เกิดขึ้นแคในระดับหนึ่ง เพราะยังขาดสมรรถนะในงานการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และขาดขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานจากความเหลื่อมล้ําของคาตอบแทนวิชาชีพ ดังนั้นองคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของควรสนับสนุนใหมี
การจัดการความปลอดภัยอยางมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนใหพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินในจังหวัด
ชายแดนใตไดเขารับการอบรมเฉพาะทางผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการรับมือกับสถานการณที่เกิดขึ้น
อีกทั้งชวยเปนกระบอกเสียงใหพยาบาลไดรับสวัสดิการและคาตอบแทนที่เหมาะสม
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1. องคกรและหนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินควรหาแนวทางหรือนโยบายในการเสริมสรางและดํารงไวซึ่งพลังสุขภาพจิต
ของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนใต
2. องคกรและหนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินควรผลักดันใหพยาบาลไดเขารับการอบรมเฉพาะทางผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน
เพื่อเพิ่มสมรรถนะและความมั่นใจในการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใต
3. กระทรวงสาธารณสุขควรเรงแกปญหาความเสี่ยงตอความไมปลอดภัยในชีวิต โดยมีมาตรการในการจัดการดาน
ความปลอดภัยที่เปนรูปธรรม ทั้งในสถานการณปกติและสภาวะฉุกเฉิน เชน มีเจาหนาที่มาคุมครองความปลอดภัย มีสัญญาณ
ควบคุมความปลอดภัย เปนตน
4. กระทรวงสาธารณสุขควรมีนโยบายเรื่องคาตอบแทนที่เหมาะสมและเทาเทียม เพื่อเสริมสรางขวัญกําลังใจและ
ความคิดคงอยูในวิชาชีพของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนใต
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษารูปแบบของกิจกรรมการเสริมสรางพลังสุขภาพจิต เพื่อจะไดนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับพยาบาล
ที่ปฏิบัติงานในหนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนใต
2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับพลังสุขภาพจิตของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ในจังหวัดชายแดนใต
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บทคัดยอ
ก า ร วิ จั ย นี้ ศึ ก ษ า ค ว า ม สั ม พั น ธ ร ะ ห ว า ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร เ ดิ น ท า ง แ ล ะ ก า ร พั ก แ ร ม กั บ คุ ณ ภ า พ
การบริการของธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย นักทองเที่ยว โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลดวยการสุมตัวอยางอยางงาย จํานวน
400 ชุด พบวา นักทองเที่ยว สวนใหญเดินทางมาทองเที่ยวเฉลี่ยปละ 1 – 2 ครั้ง ใชบริการที่พักแบบโฮมสเตย 2 – 3 ครั้ง
เปนโฮมสเตยที่ อยูใ นตัวเมือง ราคาประมาณ 1,000 – 2,000 บาท / คน / คืน คุณภาพการบริการของธุรกิจที่พัก โดย
ภาพรวม และรายดาน 7 ดาน อยูในระดับมาก เชน ดานลักษณะของที่พักและหองประชุมแบบโฮมสเตย ดานผูใหบริการ ดาน
การจัดการกระบวนการตางๆ ดานชองทางการใหบริการ ดานการจัดสภาพแวดลอม ดานการสงเสริมการตลาด และดาน
คาบริการ นักทองเที่ยวที่มีการเดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ยตอปตางกัน กับ คุณภาพการบริการของธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย มี
ความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักทองเที่ยวที่มีจํานวนครั้งที่ใชบริการที่พักแบบโฮมสเตยตางกัน มี
ความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักทองเที่ยวที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทําเลที่ตั้งโฮมสเตยตางกัน กับ
คุณภาพการบริการของธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย จังหวัดระนอง โดยภาพรวม ดานลักษณะของที่พักและหองประชุมแบบโฮมส
เตย ดานชองทางการใหบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานการจัดการกระบวนการตางๆ ดานผูใหบริการ และดานการจัด
สภาพแวดลอม มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักทองเที่ยวที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาของโฮมส
เตยตางกัน กับ คุณภาพการบริการของธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย โดยภาพรวม ดานลักษณะของที่พักและหองประชุมแบบโฮมส
เตย ดานคาบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานการจัดการกระบวนการตางๆ ดานผูใหบริการ
และดานการจัดสภาพแวดลอม มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: พฤติกรรมการเดินทาง, คุณภาพการบริการ, ธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย,จังหวัดระนอง
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Abstract
This research is to investigate the relationship between behavior and stay with quality. Business
services of homestay in Ranong, the population used in the research is that tourists using the query with a
simple sample. The total number of 400 series. The results showed that: tourists. Most travel to an
annual average of 1-2 times a homestay 2-3 times a homestay in downtown costs about 1000-2000 baht /
person / night. the service quality of the business homestay accommodation for overall and each aspect
7 sides at a high level in the first sequence, the type of accommodation and meeting homestay, the
service management processes. The service channel, the management environment, the promotion and
the service charge, respectively. the tourists must travel an average annual difference to the quality of
the services business, homestay, Relationship the statistical significance level. 05. The number of tourists
with a homestay with a different quality of service of homestay accommodation in Ranong, overall nature
of the accommodation and meeting rooms in homestay. The fee of service channel promotion marketing
management processes and the environment relationship of the statistical significance level. 05.
Travelers have opinions about its location Homestay difference to the quality of the services business,
homestay, Ranong overall nature of the accommodation and meeting rooms in homestay. The service
channel promotion marketing management processes, the provider and the environment Relationship the
statistical significance level. 05. Tourists with comments about the price of homestay is different and
service quality of the business homestay accommodation of Ranong province. Overall, the type of
accommodation and meeting homestay in charge of the channel to provide marketing promotion,
management processes. The service provider and the environment with the relationship, the significance
level. 05.
Keywords: Travel Behavior, Service Quality, Business Homestays Accommodation.
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บทนํา
รัฐบาลไทยไดมีนโยบายสนับสนุนการทองเที่ยวไปสูทุกชุมชน เนื่องจากเห็นวาการจัดการทองเที่ยว เนนการกระตุน
เศรษฐกิจ ที่จะกอใหเ กิดการสรางงาน และสรางรายไดใ หแกครอบครัวและชุมชนเปนอยางมาก ลักษณะและรูป แบบการ
จัดการทองเที่ยวชุมชน (Community-based Tourism) แตละแหงมีความ คลายคลึงกัน โดยเปนการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco
Tourism) โดยชุม ชนมีส วนร วม และการ ใหบ ริการบานพั กแบบโฮมสเตย (Homestay) กิจ กรรมการท องเที่ยวอยูในลั กษณะ
เกี่ยวของกับธรรมชาติ วัฒนธรรม และประเพณีของชุมชน อาทิ การเดินปาชมธรรมชาติน้ําตก ดูนก ดอกไม ตนไม สมุนไพร
การ เรี ย นรู แ ละร วมด า นเนิ นวิ ถี ชี วิ ต และวั ฒ นธรรมประเพณีข องท องถิ่ น และชมการแสดงศิ ล ปะวั ฒ นธรรมพื้ น บ า น
นักทองเที่ยวที่สนใจการทองเที่ยวชุมชน จะเปนนักทองเที่ยวยุคใหม ซึ่งเปนแนวโนมของนักทองเที่ยวใน ปจจุบัน ซึ่งเปนพวก
รักการผจญภัย ใฝรู มีการศึกษา และชอบทดลอง โดยมีแรงจูงใจในการเดินทางเนื่องจาก ตองการหาประสบการณใหมๆ มอง
โอกาสทางดานธุรกิจ และสนใจที่จะศึกษาวัฒนธรรมทองถิ่น มีความ ตองการในอาหารทองถิ่น วิถีชีวิตพื้น บาน สวนความถี่ใน
การเดินทางและการจัดการทองเที่ยวจะไมเปนไปตาม ฤดูกาล สวนมากเปนการจัดการทองเที่ยวเอง ทาเปนกลุมเล็กๆ และมี
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนผูแนะนาใน การทองเที่ยว เชน ไกดสาหรับเดินปา ดูนก ในประเทศไทย มีหมูบานที่ดําเนินการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน และเปด ใหบริการที่พักแบบโฮมสเตยอยูหลายแหง และมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นทุกป เนื่องจากนักทองเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวตางชาตินิยมทองเที่ยวลักษณะเชนนี้มากขึ้น และชุมชนเองก็เล็งเห็นประโยชนของการทองเที่ยวชุมชนและ
การ ใหบริการที่พักแบบโฮมสเตย ซึ่งทาใหมีรายไดเสริมจากการใหบริการทองเที่ยว (กรวรรณ สังขกร, 2552)
โฮมสเตยเปนการทองเที่ยวที่เนนการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหวางนักทองเที่ยวซึ่งเปรียบเสมือนกับแขกที่มา
พักกับเจาของบาน หรือผูประกอบการโฮมสเตย โดยสวนใหญผูประกอบการโฮมสเตยมีอาชีพหลักของตนเองอยูแลว โฮมสเตย
นั้นเปนเพียงอาชีพเสริมเพื่อสรางรายไดเสริมใหกับครอบครัว หรือชุมชนนั้นๆ รวมทั้งเปนการชวยเผยแพรวัฒนธรรมไทยใน
รูปแบบต างๆออกสูส ายตาชาวต างชาติ การจัดการโฮมสเตย ใหไ ดม าตรฐานสามารถสร างความพึง พอใจ และสร างความ
ประทับใจใหกับแขกผูที่มาพัก จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ที่เนนบทบาทการพัฒนาชุมชน และการที่
รัฐบาลออกกฎหมาย การกระจาย อํานาจสู ทองถิ่น เปนแรงผลักดันใหองคกร ทองถิ่น และ หนวยงานตางๆ ใหความสําคัญ
กับ การสรางรายได ใหกับชุมชนโดยใช การทองเที่ยวเปนจุดขาย จึงทําใหเกิดกิจกรรม การทองเที่ยว หลายรูปแบบในชุมชน
ซึ่งการจัดกิจกรรม โฮมสเตย ก็เปนรูปแบบ การทองเที่ยวที่ไดรับ ความสนใจมาก ทั้งจากองคกรทองถิ่น องคกรเอกชน (กลุม
งานสงเสริมการทองเที่ยว, มปป.)
จัง หวัดระนอง เป นจัง หวัด ที่มี ศักยภาพทางการทองเที่ ยวคอนขางสู ง เนื่องจากความสมบูร ณ พร อมทั้ งด าน
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และดานวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ดังนั้น ชุมชนตาง ๆ ในจังหวัดระนอง ตั้งแตระดับหมูบาน จึงมีการ
พัฒนาชุมชนของตน โดยจัดบานพักสัมผัสวัฒนธรรม ชนบท หรือ โฮมสเตยขึ้น เพื่อตอนรับนักทองเที่ยว ใหนักทองเที่ยวไดพัก
อาศัย เรียนรูวิถีชีวิตและทํากิจกรรมตาง ๆ ทั้งในรูปแบบการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชิงวัฒนธรรม หรือแมกระทั่งการทองเที่ยว
แนวผจญภัย การทองเที่ยวแบบสัมผัสวัฒนธรรมชนบท จึงเปนบริการการทองเที่ยวประเภทหนึ่ง ที่นักทองเที่ยวจะไดเรียนรู
สัมผัสวิถีชีวิต อัธยาศัย น้ําใจไมตรีของคนจังหวัดระนอง รวมทั้งวัฒนธรรม ประเพณี อันเปนเอกลักษณของแตละทองถิ่น
ควบคูไปกับการเรียนรู ทองเที่ยว และรวมกิจกรรมการ ทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวธรรมชาติจากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเดินทางและการพักแรมกับคุณภาพการบริการของธุรกิจที่พักแบบโฮมส
เตย จังหวัดระนอง เพื่อเปนขอมูลและแนวทางพัฒนาคุณภาพการบริการใหกับผูประกอบธุรกิจโฮมสเตยในจังหวัดระนอง และ
หนวยงานที่ เ กี่ย วข องสามารถนําผลการวิจัย ไปใช ใ นการวางแผน และพั ฒ นาคุ ณภาพของธุร กิจโฮมสเตย และสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาความสัม พันธระหวางพฤติกรรมการเดินทางและการพักแรมกับ คุณภาพการบริการของธุรกิจที่พักแบบ
โฮมสเตย จังหวัดระนอง
สมมติฐานของการวิจัย
พฤติ กรรมการเดิ นทางและการพั กแรมกับ คุ ณภาพการบริ การของธุร กิจที่ พั กแบบโฮมสเตย จัง หวัด ระนอง มี
ความสัมพันธกัน
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเดินทางและการพักแรมกับคุณภาพการบริการของ
ธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย จังหวัดระนองระหวางเดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก นักทองเที่ยวที่ใชบริการธุรกิจที่พักแบบ
โฮมสเตย จังหวัดระนอง จํานวน 789,666 คน ทําการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางดวยสูตรของทาโร ยามาเน (Taro
Yamane, 1970) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน โดยทําการสุมตัวอยางโดยวิธีอยางงาย โดยมีตัว
แปรที่ใชในการวิจัย ไดแก ตัวแปรอิสระ คือ พฤติกรรมการเดินทางและการพักแรม ไดแก การเดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ยตอป
จํานวนครั้งที่ใชบริการที่พักแบบโฮมสเตย ทําเลที่ตั้งโฮมสเตย และราคาของโฮมสเตย และตัวแปรตาม คือ คุณภาพการบริการ
ของธุร กิจที่ พั กแบบโฮมสเตย จัง หวัด ระนอง ในองค ประกอบ 7 ด าน ไดแ ก ดานลักษณะของที่ พั กและห องประชุม แบบ
โฮมสเตย ดานคาบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานการจัดการกระบวนการตาง ๆ ดานผู
ใหบริการ และดานการจัดสภาพแวดลอม
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย ไดแก แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 พฤติกรรมการเดินทางและการพักแรม ไดแก การเดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ยตอป จํานวนครั้งที่ใชบริการที่
พักแบบโฮมสเตย ทําเลที่ตั้งโฮมสเตย และราคาของโฮมสเตย เปนแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ จํานวน 4 ขอ
ตอนที่ 2 คุณภาพการบริการของธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย จังหวัดระนอง แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามชนิ ด
มาตราสวนประมาณคาแบบของลิเคิรท (Likert’s scale) 5 ระดับ จํานวน 49 ขอ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity) จาก
ผูเ ชี่ย วชาญ จํานวน 3 ท าน และการตรวจสอบค าความเชื่ อมั่ น (reliability) โดยทดสอบ (Try-out) กับ กลุ มที่ มีลั กษณะ
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .9807
ผลการดําเนินงาน
การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปและแบงการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) ในการอธิบายพฤติกรรมการเดินทางและการพัก
แรม โดยใชสถิติจํานวน (Frequency) และรอยละ (Percentage) สวนการวิเคราะหคุณภาพการบริการของธุรกิจที่พักแบบ
โฮมสเตย จังหวัดระนอง โดยใชสถิติคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมานในการใชทดสอบสมมติฐาน ดวยการวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมในการ
เดินทางและการพักแรมกับคุณภาพการบริการของธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย จังหวัดระนอง โดยใชการวิเคราะหความสัมพันธ
ดวยการทดสอบไคสแควร (Chi-Square) โฮมสเตย 2 – 3 ครั้ง เปนโฮมสเตยที่อยูในตัวเมือง ราคาประมาณ 1,000 – 2,000
บาท / คน / คืน
2. คุณภาพการบริการของธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย จังหวัดระนอง โดยภาพรวม และรายดาน 7 ดาน อยูในระดับ
มาก ลําดับแรก ดานลักษณะของที่พักและหองประชุมแบบโฮมสเตย ดานผูใหบริการ ดานการจัดการกระบวนการตางๆ ดาน
ชองทางการใหบริการ ดานการจัดสภาพแวดลอม ดานการสงเสริมการตลาด และดานคาบริการ ตามลําดับ (ดังตาราง 1)
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ตาราง 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพการบริการของธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย จังหวัดระนอง รายดานและ
ภาพรวม
คุณภาพการบริการของธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย จังหวัดระนอง
1. ดานลักษณะของที่พักและหองประชุมแบบโฮมสเตย
2. ดานคาบริการ
3. ดานชองทางการใหบริการ
4. ดานการสงเสริมการตลาด
5. ดานการจัดการกระบวนการตางๆ
6. ดานผูใหบริการ
7. ดานการจัดสภาพแวดลอม
ภาพรวม

x

3.90
3.83
3.84
3.83
3.88
3.89
3.83
3.86

S.D.
.340
.399
.321
.316
.312
.277
.309
.233

ระดับความคิดเห็น
แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3. นักทองเที่ยวที่มีการเดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ยตอปตางกัน กับ คุณภาพการบริการของธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย
จังหวัดระนอง โดยภาพรวม ดานลักษณะของที่พักและหองประชุมแบบโฮมสเตย ดานคาบริการ ดานชองทางการใหบริการ
ดานการสงเสริมการตลาด ดานการจัดการกระบวนการตางๆ ดานผูใหบริการ และดานการจัดสภาพแวดลอม มีความสัมพันธ
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 2 ความสั มพั นธร ะหวางการเดินทางทองเที่ย วโดยเฉลี่ ยต อป กับคุ ณภาพการบริ การของธุรกิจที่ พักแบบโฮมสเตย
จังหวัดระนอง
คุณภาพการบริการของธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย
จังหวัดระนอง
1. ดานลักษณะของที่พักและหองประชุมแบบโฮมสเตย
2. ดานคาบริการ
3. ดานชองทางการใหบริการ
4. ดานการสงเสริมการตลาด
5. ดานการจัดการกระบวนการตางๆ
6. ดานผูใหบริการ
7. ดานการจัดสภาพแวดลอม
ภาพรวม

71.410*
32.895*
30.448*
47.754*
72.999*
41.603*
40.932*
794.466*

การเดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ยตอป
p - value
.000
.000
.016
.000
.000
.027
.004
.000

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 2 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ยปกับคุณภาพการบริการของ
ธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย จังหวัดระนอง โดยใชการวิเคราะหคาไคสแควร พบวา โดยภาพรวม และรายดาน 7 ดาน มีคา p –
value เทากับ .000, .000, .000, .016, .000, .000, .027 และ .004 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมุติฐาน
หลัก (H0) มายความวา นักทองเที่ยวที่มีการเดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ยปตางกัน กับ คุณภาพการบริการของธุรกิจที่พักแบบ
โฮมสเตย จังหวัดระนอง โดยภาพรวม ดานลักษณะของที่พักและหองประชุมแบบโฮมสเตย ดานคาบริการ ดานชองทางการ
ใหบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานการจัดการกระบวนการตางๆ ดานผูใหบริการ และดานการจัดสภาพแวดลอม มี
ความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4. นักทองเที่ยวที่มีจํานวนครั้งที่ใชบริการที่พักแบบโฮมสเตยตางกัน กับ คุณภาพการบริการของธุรกิจที่พักแบบ
โฮมสเตย จังหวัดระนอง ดานผูใหบริการ ไมมีความสัมพันธกันสวนนักทองเที่ยวที่มีจํานวนครั้งที่ใชบริการที่พักแบบโฮมสเตย
ตางกัน กับ คุณภาพการบริการของธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย จังหวัดระนอง โดยภาพรวมดานลักษณะของที่พักและหองประชุม
แบบโฮมสเตย ดานคาบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานการจัดการกระบวนการตางๆ และ
ดานการจัดสภาพแวดลอม มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ดังตาราง 3)
ตาราง 3 ความสัมพันธระหวางจํานวนครั้งที่ใชบริการที่พักแบบโฮมสเตยกับคุณภาพการบริการของธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย
จังหวัดระนอง
คุณภาพการบริการของธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย
จังหวัดระนอง
1. ดานลักษณะของที่พักและหองประชุมแบบโฮมส
เตย
2. ดานคาบริการ
3. ดานชองทางการใหบริการ
4. ดานการสงเสริมการตลาด
5. ดานการจัดการกระบวนการตางๆ
6. ดานผูใหบริการ
7. ดานการจัดสภาพแวดลอม
ภาพรวม

จํานวนครั้งที่ใชบริการที่พักแบบโฮมสเตย
p - value
52.582*

.003

27.650*
34.520*
33.600*
66.801*
73.313*
17.458
.788.186*

.016
.005
.029
.000
.000
.623
.000

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางจํานวนครั้งที่ใชบริการที่พักแบบโฮมสเตยกับคุณภาพการบริการ
ของธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย จังหวัดระนอง โดยใชการวิเคราะหคาไคสแควร พบวา รายดาน 1 ดาน มีคา p – value เทากับ
.623 ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) หมายความวา นักทองเที่ยวที่มีจํานวนครั้งที่ใชบริการที่พักแบบโฮมส
เตยตางกัน กับ คุณภาพการบริการของธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย จังหวัดระนอง ดานผูใหบริการ ไมมีความสัมพันธกัน
5. นักทองเที่ยวที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทําเลที่ตั้งโฮมสเตยตางกัน กับ คุณภาพการบริการของธุรกิจที่พักแบบโฮมส
เตย จังหวัดระนอง ดานคาบริการ ไมมีความสัมพันธกันสวนนักทองเที่ยวที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทําเลที่ตั้งโฮมสเตยตางกัน
กับ คุณภาพการบริการของธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย จังหวัดระนอง โดยภาพรวม ดานลักษณะของที่พักและหองประชุมแบบ
โฮมสเตยดานชองทางการใหบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานการจัดการกระบวนการตางๆ ดานผูใหบริการ และดาน
การจัดสภาพแวดลอม มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ดังตาราง 4)
ตาราง 4 ความสัมพันธระหวางทําเลที่ตั้งโฮมสเตยกับคุณภาพการบริการของธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย จังหวัดระนอง
คุณภาพการบริการของธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย
จังหวัดระนอง
1. ดานลักษณะของที่พักและหองประชุมแบบโฮมสเตย
2. ดานคาบริการ
3. ดานชองทางการใหบริการ
4. ดานการสงเสริมการตลาด
5. ดานการจัดการกระบวนการตางๆ
6. ดานผูใหบริการ
7. ดานการจัดสภาพแวดลอม

262.503*
30.461
61.674*
89.160*
84.051*
75.680*
58.734*

ทําเลที่ตั้งโฮมสเตย
p - value
.000
.083
.000
.000
.000
.000
.001
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1175.367*

ภาพรวม

.000

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางทําเลที่ตั้งโฮมสเตยกับคุณภาพการบริการของธุรกิจที่พักแบบ
โฮมสเตย จังหวัดระนอง โดยใชการวิเคราะหคาไคสแควร พบวา รายดาน 1 ดาน มีคา p – value เทากับ .083 ซึ่งมากกวา
.05 นั่นคือ ยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) หมายความวา นักทองเที่ยวที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทําเลที่ตั้งโฮมสเตยตางกัน กับ
คุณภาพการบริการของธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย จังหวัดระนอง ดานคาบริการ ไมมีความสัมพันธกัน
โดยภาพรวม และรายด าน 6 ด าน มีค า p – value เทากับ .000, .000, .000, .000, .000, .000 และ .001
ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) หมายความวา นักทองเที่ยวที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทําเลที่ตั้ง
โฮมสเตยตางกัน กับ คุณภาพการบริการของธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย จังหวัดระนอง โดยภาพรวม ดานลักษณะของที่พักและ
หองประชุ ม แบบโฮมสเตย ดานช องทางการให บริ การ ด านการสง เสริ มการตลาด ด านการจัด การกระบวนการต างๆ
ดานผูใหบริการ และดานการจัดสภาพแวดลอม มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6. นักทองเที่ยวที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาของโฮมสเตยตางกัน กับ คุณภาพการบริการของธุรกิจที่พักแบบโฮมส
เตย จังหวัด ระนอง โดยภาพรวม ด านลั กษณะของที่ พักและหองประชุม แบบโฮมสเตย ดานค าบริการ ด านชองทางการ
ใหบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานการจัดการกระบวนการตางๆ ดานผูใหบริการ และดานการจัดสภาพแวดลอม มี
ความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ดังตาราง 5)
ตาราง 5 ความสัมพันธระหวางราคาของโฮมสเตยกับคุณภาพการบริการของธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย จังหวัดระนอง
คุณภาพการบริการของธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย
จังหวัดระนอง
1. ดานลักษณะของที่พักและหองประชุมแบบโฮมส
เตย
2. ดานคาบริการ
3. ดานชองทางการใหบริการ
4. ดานการสงเสริมการตลาด
5. ดานการจัดการกระบวนการตางๆ
6. ดานผูใหบริการ
7. ดานการจัดสภาพแวดลอม
ภาพรวม

ราคาของโฮมสเตย
p - value
100.918

.000

76.151
69.836
78.479
76.900
89.758
86.900
1167.513

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางราคาของโฮมสเตยกับคุณภาพการบริการของธุรกิจที่พักแบบ
โฮมสเตย จังหวัดระนอง โดยใชการวิเคราะหคาไคสแควร พบวา โดยภาพรวม และรายดาน 7 ดาน มีคา p – value เทากับ
.000, .000, .000, .000, .000, .000, .000 และ .000 ตามลํ าดั บ ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคื อ ปฏิ เ สธสมมุ ติ ฐานหลั ก (H0 )
หมายความวา นักทองเที่ยวที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาของโฮมสเตยตางกัน กับ คุณภาพการบริการของธุรกิจที่พักแบบ
โฮมสเตย จังหวัดระนอง โดยภาพรวม ดานลักษณะของที่พักและหองประชุมแบบโฮมสเตย ดานคาบริการ ดานชองทางการ
ใหบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานการจัดการกระบวนการตางๆ ดานผูใหบริการ และดานการจัดสภาพแวดลอม มี
ความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเอาประเด็นสําคัญมาใชในการอภิปรายผล ดังตอไปนี้ การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ
ระหวางพฤติกรรมการเดินทางและการพักแรมกับคุณภาพการบริการของธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย จังหวัดระนอง ผูวิจัยใชสถิติ
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ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวน
และการวิเคราะหความสัมพันธดวยการทดสอบไคสแควร (Chi-Square) การวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ อริสรา เส
ยานนท ซึ่ง ไดศึ กษาวิจัย โดยใช รูป แบบการ วิจัย เชิง พรรณา (Descriptive Method) และการวิเ คราะหการแปรปรวน
(Analysis of Variance: ANOVA) และการวิเคราะหจําแนกแบบพหุ (Multiple Regression Analysis) โดยใชการเก็บ
แบบสอบถามจากนักท องเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและชาวต างชาติ ที่ ม าพั กโฮมสเตย ที่ ต ลาดน้ําอัม พวา จัง หวัด สมุ ท รสงคราม
สอดคลองกับงานวิจัยของสุพัตรา ปราณี. (2557) ไดศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดการคุณภาพธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ จังหวัด
ระนอง สอดคลองกับงานวิจัยของจุฬาดา ธนาบดินทรและสมอาจ วงษขมทอง. (2559). รูปแบบความสัมพันธของคุณภาพ
การบริ การ คุ ณค าตราสิ นค าและความพึ ง พอใจต อความจงรั กภั กดี ข องผู ป วยที่ ม ารั บ บริ การหนวยบริ การรู ป แบบพิ เ ศษ
ผลการวิจัย พบวา ป จจัยคุณภาพการบริ การ คุ ณคาตราสินคาและความพึง พอใจมี ความสั มพันธตอความจงรักภักดีอย างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (r) = 0.731, 0.81, 0.578 และ 0.534 ตามลําดับ ขอคนพบงานวิจัยชิ้นนี้พบองคความรูวาปจจัยคุณภาพ
การบริการนั้นสามารถกอใหเกิดความพึงพอใจและเกิดคุณคาตราสินคา และพัฒนามาเปนความจงรักภักดีของผูปวยในที่สุดซึ่ง
เปนปจจัยที่มีความสําคัญมากในการบริหารจัดการโรงพยาบาลเพื่อใหสามารถอยูรอดและมีความยั่งยืน ผลการวิจัย พบวา
คุณภาพการบริการของธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย จังหวัดระนอง โดยภาพรวม และรายดาน 7 ดาน อยูในระดับมาก ลําดับแรก
ดานลักษณะของที่พักและหองประชุมแบบโฮมสเตย ดานผูใหบริการ ดานการจัดการกระบวนการตางๆ ดานชองทางการ
ใหบริการ ดานการจัดสภาพแวดลอม ดานการสงเสริมการตลาด และดานคาบริการ ตามลําดับ 3) นักทองเที่ยวที่มีการเดินทาง
ทองเที่ยวโดยเฉลี่ยตอปตางกัน กับ คุณภาพการบริการของธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย จังหวัดระนอง โดยภาพรวม ดานลักษณะ
ของที่พักและหองประชุมแบบโฮมสเตย ดานคาบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานการจัดการ
กระบวนการตางๆ ดานผูใหบริการ และดานการจัดสภาพแวดลอม มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4)
นักทองเที่ยวที่มีจํานวนครั้งที่ใชบริการที่พักแบบโฮมสเตยตางกัน กับ คุณภาพการบริการของธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย จังหวัด
ระนอง โดยภาพรวม ดานลักษณะของที่พักและหองประชุมแบบโฮมสเตย ดานคาบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานการ
สงเสริมการตลาด ดานการจัดการกระบวนการตางๆ และดานการจัดสภาพแวดลอม มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 5) นักทองเที่ยวที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทําเลที่ตั้งโฮมสเตยตางกัน กับ คุณภาพการบริการของธุรกิจที่พัก
แบบโฮมสเตย จังหวัดระนอง โดยภาพรวม ดานลักษณะของที่พักและหองประชุมแบบโฮมสเตย ดานชองทางการใหบริการ
ดานการสงเสริมการตลาด ดานการจัดการกระบวนการตางๆ ดานผูใหบริการ และดานการจัดสภาพแวดลอม มีความสัมพันธ
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 6) นักทองเที่ยวที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาของโฮมสเตยตางกัน กับ คุณภาพการ
บริการของธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย จังหวัดระนอง โดยภาพรวม ดานลักษณะของที่พักและหองประชุมแบบโฮมสเตย ดาน
คาบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานการจัดการกระบวนการตางๆ ดานผูใหบริการ และดาน
การจัดสภาพแวดลอม มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของกาญจนา ทวินันท
และแวมยุรา คําสุข. (2558) ไดศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการบริการที่สงผลตอความพึงพอใจของลูกคาในธุรกิจบริการทองเที่ยว
แบบพํานักระยะยาวในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศไทย โดยงานวิจัยนี้เปนวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากนักทองเที่ยวแบบพํานักระยะยาวชาวตางชาติ จํานวน 308 คน และใชการวิเคราะห
ความถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษา พบวา ปจปจที่สงผลเชิงบวกตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวสูงสุดคือ การรูจักและเขาใจ
ลูกคา การใหความเชื่อมั่นตอลูกคา ความเชื่อถือไดวางใจได การตอบสนองตอลูกคา และความเปนรูปธรรมของการบริการ
ตามลํ าดับ ที่ร ะดับ นัยสํ าคั ญ 0.5 และระดับ ความสั ม พันธข องป จจัย สามารถอธิบายความผั นแปรของความพึง พอใจของ
นักท องเที่ย วได รอยละ 48.8 สอดคล องกับงานวิจัย ของสุจิต รา งามใจ. (2555). ความสั มพั นธร ะหวางผู ใ ชบ ริ การ :
กรณีศึกษา บริษัทอีซูซุพระนคร จํากัด สาขาคลองหลวง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความจงรักภักดีดานพฤติกรรม และดานอารมณไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดาน ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา
ดานสถานที่ ดานการสง เสริมการตลาด ดานบุค คล ดานคุณลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการในการให บริการมี
ความสัมพันธทิศทางเดียวกัน กับความจงรักภักดีตอบริษัทอีซูซุพระนคร จํากัด สาขาคลองหลวง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
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คุณภาพของแปงมันสําปะหลังออกเทนิลซัคซิเนตจากแปงที่ถูกยอยดวยเอนไซม
และการใชประโยชนในน้ําสลัดไขมันต่ํา
ภาวิณี ศิลาเกษ
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บทคัดยอ
ศึกษาสมบัติทางกายภาพของแปงมันสําปะหลังที่ถูกยอยดวยเอนไซม (HCS) แปงมันสําปะหลังออกเทนิลซัคซิเนต DS
0.015 (OSCS) และแปงมันสําปะหลังออกเทนิลซัคซิเนตจากแปงที่ถูกยอยดวยเอนไซม DS 0.018 (HOCS) เปรียบเทียบสมบัติ
ตางๆ กับแปงมันสําปะหลัง (NCS) ไดแก ลักษณะพื้นผิวอนุภาคแปง, รอยละการละลาย และคาความใส พบวาพื้นผิวเม็ด
HOCS จะขรุขระและเกิดรูเล็กๆ เพิ่มมากขึ้นกวาพื้นผิวของ OSCS และ HCS สําหรับ HOCS จะมีคารอยละการละลายที่ทุก
อุณหภูมิทดสอบต่ํากวา OSCS แตสูงกวา HCS สวนคาความใส HOCS มีคารอยละการสองผานของแสงมากที่สุด รองลงมา
เปน OSCS, NCS และ HCS ตามลําดับ เมื่อผลิตน้ําสลัดไขมันต่ําโดยลดปริมาณน้ํามันถั่วเหลืองและไขแดงลงตั้งแตรอยละ 10
ไปจนถึงรอยละ 60 และใช HOCS ทดแทน พบวาสูตรที่ใช HOCS ที่รอยละ 2.8 (โดยน้ําหนัก) และลดปริมาณน้ํามันถั่วเหลือง
และไขแดงลงรอยละ 20 (โดยน้ําหนัก) ไดรับการยอมรับทางประสาทสัมผัสและมีสมบัติทางกายภาพใกลเคียงกับน้ําสลัดสูตร
ควบคุม
คําสําคัญ: แปงมันสําปะหลัง, แปงมันสําปะหลังที่ถูกยอยดวยเอนไซม, แปงมันสําปะหลังออกเทนิลซัคซิเนต, แปงมันสําปะหลัง
ออกเทนิลซัคซิเนตจากแปงที่ถูกยอยดวยเอนไซม

312

Quality of Hydrolyzed Octenyl Succinylated Cassava Starch
and Its Utilization in Reduce-Fat Salad Dressing
Pawinee Silaket
Program in Biology, Faculty of Science, Buriram Rajabhat University
email: spawinee@yahoo.com

Abstract
The study on physical properties of hydrolyzed cassava starch (HCS), octenyl succinated cassava
starch (OSCS; DS 0.015), hydrolyzed octenyl succinylated cassava starch (HOCS; DS 0.018) and native
cassava starch (NCS) on surface granules, solubility and paste clarity were carried out. The HOCS granules
exhibited slightly rough surfaces and the sides of these granules were porous. They had more cavities
than OSCS and HCS granules. Solubility of HOCS at all tested temperature was lower than OSCS but
higher than HCS. Paste clarity of HOCS was the highest and followed by OSCS, HCS and NCS,
consequently. Applications of HOCS in the range of 10 - 60 % reduced fat salad dressing were tested.
The result showed that using of HOCS at 2.8% by weight in 20% reduced fat salad dressing had similar
physical properties with control, and was accepted by the panelists.
Keywords: cassava starch, enzyme hydrolysis cassava starch, hydrolyzed octenyl succinylated cassava
starch, reduced - fat salad dressing
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บทนํา
แปงมันสําปะหลังสวนใหญใ ชเพื่อการบริ โภคของมนุษยและบางสวนใชใ นอุตสาหกรรมตางๆไดแก อุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมกระดาษและอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปนตน แตการใชประโยชนจากแปงธรรมชาติยังมีขอจํากัด เนื่องจาก
สมบัติบางประการของแปงธรรมชาติที่ไมเหมาะสมในการเปนสารใหความขนหนืดและเนื้อสัมผัสที่ดีซึ่งไมเปนที่ตองการตอการ
ใชในระดับอุตสาหกรรมเนื่องจากมีความตานทานตอความรอน แรงเฉือนไดนอยและมีชวงความหนืดที่แคบ นอกจากนี้ยังเกิด
การคืนตัวและเกิดการสูญเสียน้ําของเจลแปงเปยก (Betancur et al., 1997) ดังนั้นจึงมีการนําแปงไปผานกระบวนการดัด
แปรเพื่อปรับปรุงสมบัติของแปงใหมีความเหมาะสมสําหรับการนําไปใชงาน การดัดแปรแปงดวยออกเทนิลซัคซินิคแอนไฮไดรด
(OSA) นั้น Caldwell และ Wurzburg (1953) ไดคนพบวิธีการดัดแปรและจดสิทธิบัตรโดยแปงจะถูกดัดแปรโดยวิธีเอสเทอริฟ
เคชั่นดวยสารละลายออกเทนิลซัคซินิคแอนไฮไดรดในสภาวะที่มีตัวกลางเปนน้ํา ซึ่งองคการอาหารและยาแหงสหรัฐอเมริกา
อนุญาตใหใชแปงออกเทนิลซัคซิเนตในอาหารไดในป ค.ศ. 1972 โดยตองใชสารออกเทนิลซัคซินิคแอนไฮไดรดไมเกินรอยละ 3
หรือมีระดับการแทนที่ (Degree of substitution; DS) เทากับหรือไมเกิน 0.020 (Song et al., 2003) แปงออกเทนิลซัคซิ
เนตมีสมบัติที่ดีกวาแปงที่ไมผานการดัดแปร คือในสภาวะที่เปนของเหลวจะใหความหนืดที่สูงและมีอุณหภูมิที่แปงเริ่มสุกต่ํา
กวาแปงที่ไมผานการดัดแปรมีความใสของเจลแปงและมีแนวโนมที่จะเกิดการคืนตัวของแปงนอยกวาแปงที่ไมผานการดัดแปร
(Bao et al., 2003) นอกจากนี้ยัง มีสมบัติเป นอิมั ลซิไ ฟเออรที่ ดี เนื่องจากมีดานหนึ่งของโมเลกุลแป งเป นสวนที่ช อบน้ํา
(hydrophilic) สวนปลายอีกดานหนึ่งเปนสวนที่ไมชอบน้ํา (hydrophobic) เนื่องจากในโครงสรางของแปงออกเทนิลซัคซิเนต
มีสายของคารบอนที่เปนอัลคีน 8 ตัวเรียงตอกันจึงมักใชขอดีของสมบัติดังกลาวในการเปนสารอิมัลซิไฟเออร ระหวางน้ํากับ
น้ํามันในผลิตภัณฑน้ําสลัด (Salad dressing) โดยใชแทนไขแดง เพื่อเปนทางเลือกสําหรับผูบริโภคที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง
หรือผูบริโภคที่ใสใจในสุขภาพและไมตองการรับประทานน้ําสลัดที่มีคอเลสเตอรอลจากไขแดง
ปจจุบันมีผูใหความสนใจเม็ดแปงที่มีขนาดเล็กมากขึ้น เนื่องจากขนาดของเม็ดแปงที่ใกลเคียงกับขนาดของไมเซลล
ของไขมัน (lipid micelle) จึงสามารถใชประโยชนในการผลิตเปนไขมันเทียมได นอกจากนี้ยังสามารถนํามาประยุกตใชในการ
ผลิตผลิตภัณฑอื่นๆไดอีก เชน แปงทาหนาหรือแปงฝุน ใชเปน สารเพิ่มความคงตัว (stabilizer) สําหรับทําขนมอบ และใชเปน
ตัวชวยทําใหเนื้อผาแข็งตัวหลังการซักรีด (laundry-stiffening agents) โดยเม็ดแปงขนาดเล็กจะสามารถแทรกตัวในชองวาง
ของเนื้อผา จึงทํ าใหเ กิดความมันเงาและเสื้ อผาขึ้ นรูป และรี ดไดง ายขึ้น (Jane et al., 1992) เม็ ดแปง ขนาดเล็กที่ พบใน
ธรรมชาติ (native starch) มีหลายชนิด ไดแก เม็ดแปงเผือกซึ่งมีเสนผานศูนยกลาง 2-3 ไมครอน เปนตน อยางไรก็ตาม การ
แยกสกั ด เม็ ด แป ง ขนาดเล็ กดั ง กล า วยั ง ทํ า ได ค อนข างยาก ดั ง นั้นการนําเม็ ด แป ง จากธรรมชาติ ที่ มี ข นาดใหญ ม าทํ าการ
เปลี่ยนแปลงใหมีขนาดเล็กลงเปนอีกวิธีที่ทําใหไดเม็ดแปงหรืออนุภาคแปงขนาดเล็กที่มีสมบัติแตกตางไปจากเม็ดแปงธรรมชาติ
เม็ดแปงที่มีอนุภาคขนาดเล็กจนมีขนาดใกลเคียงกับไมเซลลของไขมันในอาหาร สามารถนํามาใชทดแทนไขมันในอาหารได
เนื่องจากการมี ขนาดที่เ ล็กใกล เคี ยงกันใหค วามรู สึกต อเนื้อสัม ผัส (texture) และความรู สึกเมื่ ออยู ในปาก (mouthfeel)
ใกลเคียงกับไขมันในอาหาร (Chun et al., 2006) จากสมบัติของแปงออกเทนิลซัคซิเนตที่มีสมบัติการเปนอิมัลซิไฟเออรที่ดีจึง
สามารถใชทดแทนไขแดงในน้ําสลัดเพื่อลดปริมาณคอเลสเตอรอลและจากสมบัติของการลดขนาดของเม็ดแปงทําใหมีขนาด
ของเม็ดแปงที่ใกลเคียงกับเม็ดไขมันและใชแปงที่ถูกลดขนาดดวยเอนไซมแทนการใชน้ํามันถั่วเหลืองในน้ําสลัดได ผูวิจัยจึงมี
ความคิดที่จะศึกษาสมบัติทางกายภาพของแปงมันสําปะหลังออกเทนิลซัคซิเนต แปงมันสําปะหลังที่ถูกยอยดวยเอนไซมและ
แปงออกเทนิลออกซิเนตจากแปงที่ถูกยอยดวยเอนไซม และนําแปงออกเทนิลออกซิเนตจากแปงที่ถูกยอยดวยเอนไซม มาใช
ทดแทนการใชน้ํามั นถั่ วเหลืองและไข แดงในผลิ ตภั ณฑ น้ําสลั ดเพื่อพัฒนาเปนน้ําสลั ดไขมั นต่ํา ( reduced - fat salad
dressing) ซึ่งเปนทางเลือกสําหรับผูบริโภคที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงหรือผูบริโภคทั่วไปที่ตองการทานสลัดผักเพื่อสุขภาพแต
ไมตองการไดรับไขมันจากน้ําสลัด
ระเบียบวิธีวิจัย
1. วัตถุดิบ
แปงมันสําปะหลังทางการคาและแปงมันสําปะหลังดัดแปรชนิดตางๆ แสดงไดในตารางที่ 1 (ภาวิณี, 2017)
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ตารางที่ 1 สภาวะการเตรียมแปงมันสําปะหลังดัดแปรชนิดตางๆ และสมบัติของแปงที่วิเคราะหได
ชนิดของแปง

สภาวะการเตรียม/ ที่มา

แปงมันสําปะหลังทาง
การคา (NCS)

บริษัทสงวนวงษ อุตสาหกรรม
จํากัดจังหวัดนครราชสีมา

แปงมันสําปะหลังที่ถูก ยอยดวยเอนไซมแอลฟาอะมิเลสและอะมิโลกลูโคซิเดสค
วามเขมขนรวมรอยละ 0.139 (ตอน้ําหนักแปงแหง)
ยอยดวยเอนไซม
อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส ใชเวลายอยเปนเวลา 24
(HCS)
ชั่วโมง
แปงมันสําปะหลังออก
แปงมันสําปะหลังที่ถูกดัดแปรดวยออกเทนิลซัคซินิค
เทนิลซัคซิเนต
แอนไฮไดรดรอยละ 3
(OSCS)
(โดยน้ําหนักตอน้ําหนักแปงแหง)
แปงมันสําปะหลังออก
เทนิลซัคซิเนตจากแปง
ที่ถูกยอยดวยเอนไซม
(HOCS)

ระดับการแทนที่
(DS)
-

ขนาดอนุภาคเฉลี่ย
(ไมโครเมตร)
15.17 ± 0.015

-

14.52 ± 0.04

0.015±0.0010

14.68 ± 0.02

ดั ด แปรร วมด วยการย อ ยด วยเอนไซม แ อลฟาอะมิ เ ลส 0.018±0.0001
และอะมิ โ ลกลูโ คซิเ ดสความเข ม ขนรวมรอยละ 0.139
(ต อน้ําหนักแป งแห ง) ใชเ วลาย อยเป นเวลา 24 ชั่วโมง
แลวดัดแปรตอดวยออกเทนิลซัคซินิคแอนไฮไดรดรอยละ
3 (โดยน้ําหนักตอน้ําหนักแปงแหง)

15.20 ± 0.03

2. วิธีการดําเนินการวิจัย
2.1 ตรวจสอบลักษณะพื้นผิวของเม็ดแปงโดยวิธีกลองจุลทรรศนอิเลคตรอนชนิดสองกราด (Scanning electron
microscopy)
นําแปงตัวอยางปริมาณเล็กนอยมาโรยบนเทปกาวสองหนาที่ติดอยูบนแทง aluminium stub นําแทง
aluminium stub ที่ติดแปงตัวอยางแลวเขาเครื่องเคลือบทองที่ผิวของแปงตัวอยาง สองดูตัวอยางโดยใชกลองจุลทรรศน
อิเลคตรอนชนิดสองกราด (JEOL รุน JCM-6010 LV, ประเทศญี่ปุน) โดยควบคุมสภาวะในการทดลองดังนี้ คาอัตราเรงความ
ตางศักยไฟฟาที่ 5 kV และใชกําลังขยายที่ 1,000 เทา
2.2 คารอยละการละลาย (Solubility) (ดัดแปลงจากวิธีการของ Leach et al., 1959)
วิเคราะหคาการละลายของแปง (0.500 กรัมในน้ํา 25 มิลลิลิตร) ที่บมที่อุณหภูมิ 35, 65 และ 85 องศา
เซลเซียส นาน 30 นาที
2.3 การทดสอบความใส (Paste clarity) (กลาณรงค และเกื้อกูล, 2546)
เตรียมสารละลายแปงมันสําปะหลังและแปงมันสําปะหลังดัดแปรใหมีความเขมขนรอยละ 1 ตั้งทิ้งไวเปน
เวลา 30 นาที ใหแปงกระจายตัวดี ตมสารละลายน้ําแปงในอางน้ําเดือด โดยเขยาตลอดเวลา เปนเวลา 5 นาทีแรก จากนั้นตั้ง
ทิ้งไวในอางน้ําเดือดเปนเวลา 30 นาที และนํามาเขยาทุกๆ 10 นาที นําไปแชในอางควบคุมอุณหภูมิที่ 50 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 20 นาที จากนั้นนําสารละลายที่เตรียมได 2.5 มิลลิลิตร ใสลงในเซลลวัดและวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 650
นาโนเมตร ดวยเครื่องยูวี-วิสสเปกโทรโฟโตมิเตอร โดยใชน้ํากลั่นเปนตัวเปรียบเทียบ
2.4 การเตรียมน้ําสลัดสูตรไขมันต่ํา
การเตรียมน้ําสลัดสูตรไขมันต่ําที่มีแปงออกเทนิลซัคซิเนตจากแปงที่ถูกยอยดวยเอนไซมเปนสารทดแทนไข
แดงและน้ํามันถั่วเหลืองในน้ําสลัด โดยน้ําสลัดที่ใชในการทดลองมีสวนผสมตางๆ ไดแก ไขแดง น้ํามันถั่วเหลือง น้ําสมสายชู
กลั่น น้ําตาลทราย เกลือ น้ําและแปง โดยมีสูตรน้ําสลัดที่ไมลดปริมาณน้ํามันพืชและไขแดงเปนสูตรควบคุม สวนสูตรไขมันต่ํา
ทําการทดลองลดปริมาณน้ํามันถั่วเหลืองและไขแดงลงรอยละ 10, 20, 30, 40, 50 และ 60 โดยน้ําหนัก และเติมแปงออกเท
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นิลซัคซิเนตจากแปงที่ถูกยอยดวยเอนไซมกับน้ําเพื่อทดแทนไขแดงและน้ํามันถั่วเหลือง (ตารางที่ 2) วิธีเตรียมน้ําสลัดทําโดย
ผสมไขแดง น้ําตาลทราย น้ําสมสายชูกลั่น เกลือและแปงที่ละลายในน้ํากลั่น (ในสูตรที่มีการลดปริมาณน้ํามันถั่วเหลืองและไข
แดง) ใหเขากันดวยเครื่องปนผสมอาหาร โดยปนที่ความเร็วต่ําเปนเวลา 5 นาที จากนั้นจึงคอยๆเติมน้ํามันถั่วเหลืองสลับกับ
การปนดวยความเร็วต่ําจนหมด แลวปนตอดวยความเร็วสูงเปนเวลา 5 นาที เสร็จแลวมาบรรจุขวด
2.5 การวิเคราะหคุณภาพของผลิตภัณฑทางกายภาพ
2.5.1 คาความหนืดของน้ําสลัด
วิเคราะหความหนืดน้ําสลัด 450 กรัมโดยใชเครื่องวัดความหนืด viscometer ยี่หอ Brookfield
ประเทศสหรัฐอเมริกา รุน DV-II+ หัววัด RV spindle #5 อุณหภูมิที่วัด 25 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบ 5 rpm หนวยความ
หนืดเปนเซนติพอยด
2.5.2 คาสี L* a* และ b*
วิเคราะหคาสีของน้ําสลัด 50 กรัม โดยนําน้ําสลัดใสจานแกวสําหรับวัดสีของเหลว และวิเคราะห
คาสีดวยเครื่องวัดคาสี Color spectrometer ยี่หอ HunterLab ประเทศสหรัฐอเมริกา รุน Ultrascan XE โดยวัด mode
reflectance specular incluse (RSIN) color space CIElab แหลงแสง D65 (ASTM) area view เสนผาศูนยกลาง 1 นิ้ว
2.6 การประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑทางประสาทสัมผัส
การทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณในบล็อค
(Randomized Complete Block Design, RCBD ) ทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของน้ําสลัดสูตรลดปริมาณน้ํามัน
ถั่วเหลืองและไขแดงรอยละ 10, 20, 30, 40, 50 และ 60 โดยน้ําหนักที่ไดจาการทดลอง โดยใชกลุมผูทดสอบที่ผานการฝกฝน
ทั้งหมด 30 คน โดยวิธีการใหคาคะแนนความชอบ (9 - point hedonic scaling test, 1-ไมชอบมากที่สุดถึง 9 -ชอบมาก
ที่สุด) ในคุณลักษณะของน้ําสลัดพื้นฐานที่เปนสิ่งที่ตองการศึกษาคือ ความชอบรวม สี กลิ่น เนื้อสัมผัส รสชาติ ทําการทดลอง 2 ซ้ํา
2.7 การวางแผนทดลองและวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
วิเคราะหผลการทดลองดวยวิธีวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) ที่ระดับความ
เชื่อมั่นรอยละ 95 (p< 0.05) เปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)
ตารางที่ 2 สวนประกอบตางๆในน้ําสลัดไขมันต่ํา (Reduced-fat salad dressing)
น้ําสลัดสูตรตางๆ

น้ํามันถั่ว
เหลือง
(กรัม)

HOCS
(กรัม)

น้ํา
กลั่น
(กรัม)

ไขแดงและน้ํามันเต็ม (0%)
ลดไขแดงและน้ํามันรอยละ 30

60
54

0
1.4

0
5.6

10
9

ลดลดไขแดงและน้ํามันรอยละ
40
ลดไขแดงและน้ํามันรอยละ 50

48

2.8

11.2

42

4.2

ลดไขแดงและน้ํามันรอยละ 60

36

ลดไขแดงและน้ํามันรอยละ 70
ลดไขแดงและน้ํามันรอยละ 80

ไขแดง น้ําสมสายชู
(กรัม)
(กรัม)

น้ําตาล
(กรัม)

เกลือ
(กรัม)

9
9

20
20

1
1

8

9

20

1

14.8

7

9

20

1

5.6

22.4

6

9

20

1

30

7

28

5

9

20

1

24

8

32

4

9

20

1

HOCS : แปงมันสําปะหลังออกเทนิลซัคซิเนตจากแปงที่ถกู ยอยดวยเอนไซม
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ผลการวิจัย
ผลของลักษณะพื้นผิวอนุภาคแปงดัดแปรชนิดตางๆ
ตรวจสอบลักษณะเม็ดแปงดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผาน ควบคุมสภาวะการทดลองที่คาอัตราเรงของ
ความตางศักยไฟฟาที่ 5 กิโลโวลท และใชกําลังขยายที่ 1,000 เทา ผลการทดลองแสดงไดใน ภาพที่ 1 พบวาแปงมันสําปะหลัง
(NCS) นั้นมีลักษณะพื้นผิวคอนขางเรียบ เม็ดแปงสวนใหญจะเปนรูปไขที่มีปลายดานหนึ่งถูกตัดออก และสวนที่ถูกตัดออกจะ
เวาเขาขางในคลายรูปปากแตร (truncated end) เมื่อยอยแปงมันสําปะหลังดวยเอนไซมแอลฟาอะมิเลสและอะมิโลกลูโคซิ
เดสเปนเวลา 24 ชั่วโมงไดเปนแปงมันสําปะหลังที่ถูกยอยดวยเอนไซม (HCS) โดยเอนไซมแอลฟาอะมิเลสจะเขาทําลายพันธะ
แอลฟา-1, 4-ไกลโคสิดิกแบบสุม ทําใหวงแหวนกลูโคสเปลี่ยนแปลงลักษณะการเรียงตัว ทําใหเกิดสวนไกลโคซิดิกที่มีปลาย
non reducing และทําปฏิกิริยาตอไปกับเอนไซมอะมิโลกลูโคซิเดสไดดีขึ้น จากนั้นเอนไซมอะมิโลกลูโคซิเดสจะทํางานตอโดย
ยอยตอไปจนถึงสวนภายในทําใหเกิดชองวางตามแนวชั้นภายในเม็ดแปง ซึ่งนอกจากเอนไซมจะทําลายผิวนอกของเม็ดแปงแลว
เอนไซมบางสวนจะแทรกเขาไปในเม็ด โดยเอนไซมสามารถแทรกตัวผานรูพรุนบนผิวเม็ดผานชองอสัณฐาน ทําใหเกิดรูที่เปด
กวางอยางเห็นไดชัดเจน รูเปดเหลานี้พบในเม็ดแปงแตละเม็ดแตกตางกันออกไป ทําใหทราบวาการยอยเม็ดแปงมันสําปะหลัง
แตละเม็ดเกิดขึ้นในระดับที่ไมเทากัน เมื่อทําการสองดูเม็ดแปงออกเทนิลซัคซิเนตที่ระดับการแทนที่เทากับ 0.015 (OSCS) เห็น
วาพื้นผิวเม็ดแปงจะขรุขระและเกิดรูเล็กๆเพิ่มขึ้น บางเม็ดเกิดรูขนาดใหญภายในเม็ดแปง ทั้งนี้อาจเนื่องจากเกิดการกัดกรอน
ของสารเคมีที่ใชทําปฏิกิริยาที่ผิวของเม็ดแปง (Napaporn and Saiyavit, 2003) ; (Segura and Sira, 2003) ซึ่งสารเคมีสวน
ใหญสามารถเขาทําปฏิกิริยากับเม็ดแปงบริเวณพื้นผิวของเม็ดแปงในสวนอสันฐาน ซึ่งอาจเปนสวนปลายสายของหมูออคเทนิล
ซัคซิเนตที่เกาะกับพื้นผิวของเม็ดแปง (Song et al., 2003) สําหรับพื้นผิวเม็ดแปงออกเทนิลซัคซิเนตจากแปงที่ถูกยอยดวย
เอนไซม (HOCS) นั้น พื้นผิวแปงจะขรุขระและเกิดรูเล็กๆเพิ่มขึ้นและเพิ่มมากขึ้นมากกวาพื้นผิวของเม็ดแปงออกเทนิลซัคซิเนต
ระดับการแทนที่ 0.015 และแปงที่ถูกยอยดวยเอนไซม 24 ชั่วโมง ทั้งนี้อาจเนื่องจากแปงที่ผานการดัดแปรดวยการยอยดวย
เอนไซมทําใหเม็ดแปงเกิดรูเล็กๆที่บริเวณพื้นผิวและหมูไฮดรอกซิลในโมเลกุลแปงงายตอการทําปฏิกิริยากับสารออกเทนิลซัคซิ
นิคแอนไฮไดรด (Zhang et al., 2010) ทําใหสารดังกลาวทําปฏิกิริยาที่ผิวของเม็ดแปงไดดีขึ้น พื้นผิวของเม็ดแปงจึงมี
ลักษณะขรุขระมากยิ่งขึ้น และบางเม็ดเกิดการสึกกรอนอยางมากภายในเม็ด โดยเฉพาะบริเวณรอบๆสวนไฮลัม (hilum) ใน
เม็ด จึงเห็นเม็ดแปงมีลักษณะเปนโพรง เหลือไวในสวนเปลือกนอกของเม็ดอยางเดียวที่ทนตอการทําปฏิกิริยาของออกเทนนิล
ซัคซินิคแอนไฮไดรดและการยอยดวยเอนไซม
NCS

HCS, 24 hrs
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OSCS, DS 0.015

HOCS, DS 0.018

NCS : แปงมันสําปะหลัง, HCS : แปงมันสําปะหลังที่ถูกยอยดวยเอนไซม, OSCS : แปงมันสําปะหลังออกเทนนิลซัคซิเนต,
HOCS : แปงมันสําปะหลังออกเทนนิลซัคซิเนตจากแปงที่ถูกยอยดวยเอนไซม
ภาพที่ 1 ลักษณะพื้นผิวของแปงมันสําปะหลัง แปงมันสําปะหลังที่ถูกยอยดวยเอนไซม แปงมันสําปะหลังออกเทนนิลซัคซิเนตที่
มีระดับการแทนที่ 0.015และแปงมันสําปะหลังออกเทนนิลซัคซิเนตจากแปงที่ถูกยอยดวยเอนไซมที่มีระดับการ
แทนที่0.018 เมื่อมองผานกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM) ทีกําลังขยาย 1,000 เทา
ผลคารอยละการละลาย (Solubility)
คารอยละการละลายของแปงมันสําปะหลังและแปงมันสําปะหลังดัดแปรชนิดตางๆ (ตารางที่ 3) โดยคารอยละการ
ละลายของแปงมันสําปะหลังที่อุณหภูมิ 35, 55 และ 85 องศาเซลเซียส มีคาระหวางรอยละ 2.52-17.86 และพบวามีคาเพิ่ม
มากขึ้นเมื่อเพิ่มอุณหภูมิทดสอบ เพราะเมื่อแปงอยูในนาเย็นหรืออุณหภูมิยังไมสูงมากเม็ดแปงจะพองตัวไดอยางจํากัด และเกิด
การพองตั วแบบผันกลับได เนื่องจากรางแหระหวางไมเซลล (micelles) ยืด หยุนไดจํากัด แตเมื่ ออุณหภูมิสู งขึ้นพันธะ
ไฮโดรเจนจะถูกทําลาย โมเลกุลของน้ําจะเขามาจับกับหมูไฮดรอกซิลที่เปนอิสระ เม็ดแปงเกิดการพองตัว ทําใหคากําลังการ
พองตัวมีคาสูง และสงผลใหบางสวนของแปงละลายออกมาจึงทําใหคาการละลายของแปงเพิ่มขึ้นดวย (Leach et al, 1959)
สวนแปงมันสําปะหลังออกเทนิลซัคซิเนตที่มีระดับการแทนที่ 0.015 พบวามีคารอยละการละลายมากกวาแปงมันสําปะหลังทุก
อุณ หภู มิ ท ดสอบเนื่ อ งจากมี ก ารนํ าหมู อ อกเทนิ ล ซัค ซิ นิล เข ามาในโมเลกุล แป ง ทํ า ให ส วนอสั ณ ฐานของโมเลกุ ล แป ง มี
ความสามารถในการดูดซับน้ําไดมากยิ่งขึ้น และพันธะระหวางโมเลกุลในสวนที่เปนผลึกคลายความหนาแนนลง โมเลกุลในสวน
ที่คลายตัวจะมีการดูดซับน้ําไดมากขึ้นทําใหเม็ดแปงมีการพองตัวมากขึ้นทําใหคาการละลายเพิ่มขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ
การทําแปงถั่วพราซัคซิเนตและแปงขาวโพด (Betancur et al., 2002; Bhandari and Singhal, 2002) สําหรับแปงมัน
สําปะหลังที่ถูกยอยดวยเอนไซมเปนเวลา 24 ชั่วโมงนั้น คาการละลายที่อุณหภูมิทดสอบ 35 และ 65 องศาเซลเซียสมีคาต่ํา
กวาแปงมันสําปะหลังที่อุณหภูมิทดสอบเดียวกัน เนื่องจากการใชเอนไซมทําใหแปงมีโครงสรางที่สั้นลง การดูดซับน้ําของแปง
จึงลดลง (Zherebtsov et al., 1995) ดังนั้นคารอยละการละลายของแปงมันสําปะหลังที่ถูกยอยดวยเอนไซมจึงมีคานอยกวา
แปงมันสําปะหลัง ตอเมื่อมีการเพิ่มอุณหภูมิทดสอบเปน 85 องศาเซลเซียส พันธะไฮโดรเจนในโมเลกุลแปงจะคลายตัวลงและ
การยอยดวยเอนไซมทําใหเกิดชองวางภายในที่ทําใหน้ําเขาไปทําปฏิกิริยาไดดีขึ้น ภายในเม็ดแปงมีหมูไฮดรอกซิลอิสระเพิ่มขึ้น
ทําใหเม็ดแปงทําปฏิกิริยากับน้ําไดดีขึ้น คาการละลายจึงเพิ่มมากขึ้นกวาแปงมันสําปะหลังที่อุณหภูมิทดสอบเดียวกัน สวนแปง
ออกเทนิลซัคซิเนตจากแปงที่ถูกยอยดวยเอนไซมจะมีคารอยละการละลายที่ทุกอุณหภูมิทดสอบ ต่ํากวาแปงออกเทนิลซัคซิเนต
ระดับการแทนที่ 0.015 แตสูงกวาแปงที่ถูกยอยดวยเอนไซม 24 ชั่วโมง อาจเนื่องจากไดรับอิทธิพลของปฏิกิริยาการแทนที่
ดวยออกเทนิลซัค ซินิค แอนไฮไดรดมากกวาอิท ธิพลจากการยอยดวยเอนไซม นอกจากนี้ออกเทนิลซัคซินิคแอนไฮไดรดทํ า
ปฏิกิริยาสวนใหญที่สวนอสัณฐาน (Seow and Thevamalar, 1993) ทําใหโครงสรางผลึกยังคงมีความเปนระเบียบ จึงทําให
แปงยังคงมีคารอยละการละลายที่สูง
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ผลการทดสอบความใส (Paste Clarity)
รอยละการสองผานของแสงเปนคาที่ บงบอกถึง สมบั ติดานความใสของแปง หลัง จากเกิดเจลาติไนเซชั่ น
และเรโทรกราเดชั่นของแปง ซึ่งถาแปงมีรอยละการสองผานของแสงที่สูง แสดงวาแปงมีความใสมาก ในทางตรงกันขามหาก
แปงมีรอยละการสองผานของแสงที่ต่ํา แสดงวาแปงมีความขุนมาก (ความใสนอย) ซึ่งความใสของแปงเกิดจากการที่เม็ดแปงที่
ถูกใหความรอนในสภาวะที่มีน้ําเพียงพอ จนทําใหเม็ดแปงเกิดการพองตัว แสงทะลุผานได หลังจากนั้นเมื่อเกิดการเย็นตัวลง
โมเลกุลแปงจะมีการยึดเกาะกัน (junction zone) ทําใหสามารถสะทอนและหักเหแสงไดแตกตางกัน ความใสจึงเปลี่ยนแปลง
ได ผลการทดลองแสดงไดใน ตารางที่ 3 พบวาแปงมันสําปะหลังมีรอยละการสองผานของแสงเทากับ 10.13 ซึ่งเมื่อนําไปดัด
แปรดวยการยอยดวยเอนไซมแอลฟาอะมิเลสและอะมิโลกลูโคซิเดสรวมกันรอยละ 0.139 (ตอน้ําหนักแปงแหง) ที่อุณหภูมิ 55
องศาเซลเซียสเปนเวลา 24 ชั่วโมง สงผลใหคาการสองผานของแสงลดลง แสดงวาแปงที่ไดมีความขุนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก
การยอยดวยเอนไซมจะไปยอยในสวนอสัณฐานของเม็ดแปงกอนและถูกยอยออกไปมากกวาสวนผลึก ทําใหปริมาณผลึกของ
แปงมีคาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสิ่งที่สงผลตอความขุนของแปงประการแรกคือ การรวมตัวกันของอะมิโลส หรือการเกิดผลึกเพิ่มมาก
ขึ้น สวนการรวมกันของสายอะมิโลเพคตินจนเกิดเปนโครงสรางผลึกจะเกิดขึ้นในสวนถัดไป (Lawal et al., 2005)
เมื่อนําแปงไปผานการดัดแปรดวยปฏิกิริยาเอสเทอรริฟเคชั่นดวยออกเทนิลซัคซินิคแอนไฮไดรด แปงจะมี
รอยละการสองผานของแสงเพิ่มมากขึ้น (แปงใสขึ้น) เนื่องมาจากแปงออกเทนิลซัคซิเนตเกิดจากการดัดแปรโดยการเติมหมู
แทนที่ลงไป (หมูออกเทนิลซัคซินิล) ซึ่งมีหนาที่ขัดขวางการกลับมาจัดเรียงตัวกันใหมของอะมิโลสและอะมิโลเพคทิน และจาก
การที่แปงออกเทนิลซัคซิเนตมีปลายดานหนึ่งที่ชอบน้ํา จึงทําใหน้ําสามารถซึมผานเขาไปภายในเม็ดแปงและเกาะตัวกับหมู
แทนที่ไดมากขึ้น จึงสงผลใหเม็ดแปงพองตัวเมื่อใหความรอนไดมากขึ้นและทําใหแสงสองผานไดเพิ่มขึ้น (Waliszewski et al.,
2003) สําหรับกรณีของแปงออกเทนิลซัคซิเนตจากแปงที่ถูกยอยดวยเอนไซมนั้นจะมีคารอยละการสองผานของแสงมากที่สุด
เพราะเมื่อทําการยอยแปงดวยเอนไซมแอลฟาอะมิเลสรวมกับอะมิโลกลูโคซิเดสรอยละ 0.139 (ตอน้ําหนักแปงแหง)ที่เวลาการ
ยอย 24 ชั่วโมงจะทําใหผิวเม็ดแปงมีการผุกรอนและมีลักษณะขรุขระไปทั่วทั้งเม็ด หลังจากนั้นดัดแปรรวมดวยการใชออกเท
นิลซัคซินิคแอนไฮไดรดรอยละ 3 (ตอน้ําหนักแปงแหง) ซึ่งผิวของเม็ดแปงที่ถูกยอยดวยเอนไซมดังกลาวมีลักษณะรูพรุนทําให
สารเคมีออกเทนิลซัคซินิคแอนไฮไดรดสามารถแทรกตัวผานรูพรุนบนผิวเม็ดและเขาไปทําปฏิกิริยาในสวนอสัณฐานของเม็ด
แปงไดดีขึ้น จึงทําใหระดับการแทนที่เพิ่มสูงขึ้นกวาสภาวะที่ใชสารเคมีออกเทนิลซัคซินิคแอนไฮไดรดทําปฏิกิริยาเพียงอยาง
เดียว (ระดับการแทนที่เพิ่มขึ้นจาก 0.015 เปน 0.018) ซึ่งแปงออกเทนิลซัคซิเนตมีหมูออกเทลนิลซัคซินิลซึ่งมีลักษณะเปนหมู
ใหญเขามาแทนหมูไฮดรอกซิลภายในโมเลกุลแปงโดยหมูออกเทลนิลซัคซินิลนั้นจะอยูบริเวณกิ่งของอะมิโลเพคทินเปนสวน
ใหญ (Shogren et al., 2000) และทําหนาที่ในการขัดขวางการกลับมาจัดเรียงตัวกันใหมของอะมิโลสและอะมิโลเพคทิน ทํา
ใหแปงมีความใสเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสมบัติขอนี้ทําใหแปงมีสมบัติมีความคงตัวตอการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ํา เหมาะกับการนําแปง
ไปใชกับอาหารที่ตองเก็บรักษาดวยความเย็นหรือแชเยือกแข็งเปนตน
ตารางที่ 3 รอยละการละลายและความใสของ NCS, HCS, OSCS และ HOCS ที่มีระดับการแทนที่แตกตาง
% T at 650 nm
Solubility (%)
Type of starches
35 °C
65 °C
85 °C
c
b
NCS
2.52 ±0.08
6.18 ±0.10
17.86 ±0.08a
10.13±0.15c
HCS, 24 Hrs
1.05 ±0.02b
1.20±0.08b
22.10 ±0.38a
7.06±0.11d
OCSC, DS 0.015
6.45 + 0.14c
13.61+0.20b
34.70+0.26a
58.4±0.01b
HOCS, DS 0.018
1.84 ± 0.01c
4.58 ±0.17b
31.69 ±2.12a
60.56±0.15a
NCS : แปงมันสําปะหลัง, HCS : แปงมันสําปะหลังที่ถูกยอยดวยเอนไซม, OSCS : แปงมันสําปะหลังออกเทนนิลซัคซิเนต,
HOCS : แปงมันสําปะหลังออกเทนนิลซัคซิเนตจากแปงที่ถูกยอยดวยเอนไซม
ตัวเลขที่มีตัวอักษรพิมพเล็กกํากับที่แตกตางกันในแถวแนวนอนเดียวกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ˂ 0.05)
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การทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของน้ําสลัดไขมันต่ําสูตรตางๆ
ผลการยอมรับทางประสาทสัมผัสแสดงไดในตารางที่ 4 จากผลการทดลองพบวาผูทดสอบยอมรับทางประสาทสัมผัส
กับน้ําสลัดสูตรลดน้ํามันพืชและไขแดงที่รอยละ 20 มากที่สุด โดยจะใหคะแนนดานความชอบรวม สี และเนื้อสัมผัสมากที่สุด
สวนอันดับรองลงมาคือน้ําสลัดลดน้ํามันพืชและไขแดงที่รอยละ 10 และสูตรไขมันเต็มตามลําดับ สําหรับสูตรไขมันเต็มที่ไดการ
ยอมรั บ ทางประสาทสั ม ผั ส เป นอั นดั บ ที่ 3 นั้น ผู ท ดสอบให ค วามเห็ น วาน้ํ าสลั ด มี ค วามเลี่ ย นมั น มากเกิน ไป จึง ไม ช อบ
รับประทาน นอกจากนี้จากการสอบถามผูทดสอบเกี่ยวกับเนื้อสัมผัสของน้ําสลัดเมื่อเพิ่มปริมาณการใชแปงออกเทนิลซัคซิเนต
จากแปงที่ถูกยอยดวยเอนไซม มากขึ้น พบวาผูทดสอบรูสึกเหมือนมีเม็ดแปงเล็กๆละลายอยู ในน้ําสลัดในสภาวะของน้ําสลั ด
ตั้งแตสูตรลดปริมาณน้ํามันและไขแดงตั้งแตรอยละ 30 ไปจนถึงรอยละ 60 อาจเกิดเนื่องจากขั้นตอนการลดขนาดดวยการใช
เอนไซมยังทําใหเม็ดแปงมีขนาดเล็กไมเพียงพอ (ภาวิณี, 2560) จึงทําให Mouthfeel ของน้ําสลัดดังกลาวยังเปนที่ไมพอใจตอผู
ทดสอบ
จากผลการทดลองขางตน แสดงวาการนําแปงมันสําปะหลังและแปงที่ถูกยอยดวยเอนไซมที่ระดับการลดน้ํามันถั่ว
เหลืองและไขแดงที่รอยละ 20 นั้น ไดรับการยอมรับทางประสาทสัมผัสจากผูทดสอบมากที่สุด ซึ่งเมื่อรับประทานแลวสามารถ
ลดปริมาณไขมันและคอเลสเตอรอลในไขแดงไดในระดับหนึ่งซึ่งยังไมมากจนเปนที่พอใจแกนักวิจัยนัก อาจเกิดเนื่องจากเม็ด
แปงยังมีขนาดที่ใหญเมื่อใชทดแทนน้ํามันถั่วเหลืองและไขแดงในปริมาณสูง (รอยละ 30 ขึ้นไป) ทําใหผูทดสอบรูสึกถึงเนื้อ
สัมผัสที่เปนผงแปงละลายในผลิตภัณฑ จึงไดรับคะแนนทางประสาทสัมผัสคอนขางต่ํา ดังนั้นงานวิจัยขั้นตอไป นักวิจัยตอง
ปรับปรุงวิธีที่จะทําใหเม็ดแปงมันสําปะหลังมีขนาดเล็กมากขึ้นเพื่อเมื่อผสมลงในผลิตภัณฑในระดับสูงแลว ผูทดสอบจะใหการ
ยอมรับทางประสาทสัมผัสไดมากยิ่งขึ้น เชนการดัดแปรรวมแปงมันสําปะหลังดวยการบดแปงทางกลดวยวิธี Ball milling
รวมกับการใชออกเทนิลซัคซินิคแอนไฮไดรด เปนตน
ตารางที่ 4 คุณภาพทางดานประสาทสัมผัสของน้ําสลัดสูตรไขมันต่ํา
น้ําสลัดสูตรไขมันต่ํา (ลดน้ํามันถั่วเหลืองและไขแดง) , รอยละ
ไขมันเต็ม
10%
20%
30%
40%
50%
(0%)

60%

ความชอบ
รวม

7.93 ±1.14ab 8.10 ±0.99 a

8.07 ±0.74a

7.83 ±0.91ab

สี

7.43 ±1.30ab 7.57 ±1.10ab

7.80 ±0.89a

7.47 ±0.86ab 7.23 ±1.10ab 7.47 ±1.11ab

กลิ่น

6.97 ±1.63ns

7.23 ±1.33ns

7.30 ±1.42ns

7.07 ±1.11ns

6.93 ±1.20ns

6.97 ±1.13ns 7.0 ±1.23ns

เนื้อสัมผัส

7.70 ±1.29a

7.67 ±1.27a

7.73 ±1.14a

7.27 ±1.66ab

6.73 ±1.62b

6.77 ±1.63b 6.90 ±1.03b

รสชาติ

7.77 ±1.07ab

7.93 ±1.11a

7.77 ±1.17ab 7.63 ±0.65ab

7.27 ±1.08b

7.50 ±0.82ab 7.33 ±0.80b

7.30 ±0.92c

7.50 ±0.94bc 7.30 ±0.92c
7.0 ±1.34b

ตัวเลขที่มีตัวอักษรพิมพเล็กกํากับที่แตกตางกันในแถวแนวนอนเดียวกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ˂ 0.05)
การทดสอบสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ
คาความหนืดของน้ําสลัด
การลดปริมาณน้ํามันถั่วเหลืองและไขแดงตั้งแตรอยละ 10 ไปจนถึงรอยละ 60 และแทนที่ดวยแปงมันสําปะหลังออก
เทนิลซัคซิเนตจากแปงที่ถูกยอยดวยเอนไซมและน้ําจะมีผลตอสมบัติดานความหนืดของน้ําสลัดเปนอยางมากแสดงไดในตาราง
ที่ 5 คาความหนืดของน้ําสลัดจะลดต่ําลงอยางตอเนื่องเมื่อทําการลดปริมาณน้ํามันถั่วเหลืองและไขแดงรอยละ 10, 20, 30,
40, 50 และ 60 โดยน้ําหนักดวยน้ําแปงมันสําปะหลังออกเทนิลซัคซิเนตจากแปงที่ถูกยอยดวยเอนไซม โดยมีคาความหนืดลด
ต่ําอย างมีนัยสําคั ญที่ระดับความเชื่ อมั่นร อยละ 95 เป นผลเนื่องมาจากน้ําสลัดดัง กลาวมีองค ประกอบสวนที่เป นน้ําในเฟส
ตัวกลางเพิ่ม มากขึ้น ในขณะที่น้ํามันถั่วเหลืองและไขแดงซึ่งใหคุ ณสมบัติ ดานความหนืดแกน้ําสลัดนั้นลดนอยลง และเมื่ อ
พิจารณาคาความหนืดของสภาวะการลดปริมาณน้ํามันถั่วเหลืองและไขแดงรอยละ 20 และแทนที่ดวยแปงมันสําปะหลังออก
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เทนิลซัคซิเนตจากแปงที่ถูกยอยดวยเอนไซมเปรียบเทียบกับแทนที่ดวยแปงมันสําปะหลังพบวา คาความหนืดของน้ําสลัดที่
แทนที่ดวยแปงมันสําปะหลังออกเทนิลซัคซิเนตจากแปงที่ถูกยอยดวยเอนไซมมีคาสูงกวาคาความหนืดของน้ําสลัดที่แทนที่ดวย
แปงมันสําปะหลังอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 สาเหตุเนื่องจากแปงมันสําปะหลังออกเทนิลซัคซิเนตจาก
แปงที่ถูกยอยดวยเอนไซมมีสมบัติของแปงออกเทนิลซัคซิเนตที่ใหคาความหนืดสูง (Trubiano, 1986) ถึงแมจะมีการยอย
ดวยเอนไซมจะทําใหความหนืดลดลงไปบางแตก็ยังใหคาความหนืดที่สูงกวาแปงมันสําปะหลังอยู ดังนั้นจึงเหมาะที่จะนําแปง
มันสําปะหลังออกเทนิลซัคซิเนตจากแปงที่ถูกยอยดวยเอนไซมมาใชทดแทนน้ํามันพืชและไขแดงในน้ําสลัดเนื่องจากจะชวยเพิ่ม
ความหนืดของผลิตภัณฑใหมีมากยิ่งขึ้น และสามารถนําแปงดังกลาวมาทดแทนเนยและไขแดงในผลิตภัณฑเบกอรี่ไดเชน ทํา
คุกกี้ ไสเอแคลรเปนตน
คาสี L* a* และ b*
ผลของคาสีน้ําสลัดสูตรไขมันเต็มที่เตรียมได น้ําสลัดสูตรลดน้ํามันพืชและไขแดงรอยละ 10, 20, 30, 40, 50, 60
และน้ําสลัดสูตรลดน้ํามันพืชและไขแดงรอยละ 20 (ทดแทนดวยแปงมันสําปะหลัง) แสดงไดในตารางที่ 5 โดยพบวาเมื่อนํา
แปงมันสําปะหลังออกเทนิลซัคซิเนตจากแปงที่ถูกยอยดวยเอนไซมผลิตเปนน้ําสลัด จะไดน้ําสลัดที่มีสีขาวมากยิ่งขึ้น คาสี L* a*
และ b* มีคาเปนบวกจะแสดงความขาว คาสีแดง และสีเหลืองตามลําดับ จากการทดลองสามารถเห็นไดชัดวา น้ําสลัดทุกสูตรมี
สีเหลืองขาวแกมแดง และสีของน้ําสลัดที่ไดจะขาวขึ้น ซึ่งสีขาวนาจะมาจากสีของแปง เนื่องจากมีปริมาณแปงมากขึ้นและมี
ปริมาณน้ํามันนอยลง จากการทดลองสามารถเห็นไดอยางชัดเจนวาน้ําสลัดจะมีคา L* หรือคาความขาวเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 เมื่อลดปริมาณน้ํามันถั่วเหลืองและไขแดงรอยละ 0, 10, 20 และ 30 ตามลําดับ โดยเพิ่มจาก
62.42, 77.75, 80.91 และ 83.39 สวนน้ําสลัดที่ลดปริมาณน้ํามันถั่วเหลืองและไขแดงรอยละ 40, 50 และ 60 จะมีคา L*
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 เมื่อเปรียบกับน้ําสลัดที่ลดปริมาณน้ํามันถั่วเหลืองและไขแดงรอยละ 0,
10, 20 และ 30 แตเมื่อเปรียบเทียบกันเองจะมีคาความขาวไมแตกตางกันคือมีคาเทากับ 83.86, 83.97 และ 83.70
ตามลําดับ
จากผลการทดลองดังกลาวทําใหสามารถบอกไดวาน้ําสลัดสูตรลดปริมาณน้ํามันถั่วเหลืองและไขแดงจะมีความขาว
จากปริมาณแปงดัดแปรที่เพิ่มขึ้นและมีคาสีแดงจากไขแดงและคาสีเหลืองจากน้ํามันถั่วเหลืองลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดั บ ความเชื่ อมั่ น ร อยละ 95 เมื่ อลดปริ ม าณน้ํ ามั นถั่ วเหลื องและไข แ ดงลงตั้ ง แต ร ะดั บ ร อ ยละ 0 ไปจนถึ ง ร อ ยละ 60
นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางในเรื่องสีขาว สีเหลือง และสีแดงของน้ําสลัดสูตรลดปริมาณน้ํามันถั่วเหลืองและไข
แดงรอยละ 20 ที่ใชแปงมันสําปะหลังออกเทนิลซัคซิเนตจากแปงที่ถูกยอยดวยเอนไซมทดแทนกับใชแปงมันสําปะหลัง พบวา
คาสี ทั้ง หมดได แก สีข าว สีแ ดง และสี เหลืองของน้ําสลั ดที่ มีการใชแ ปงที่ แตกตางกันทั้ งสองชนิดไมมี ความแตกตางอย างมี
นัยสําคัญ (p ≥0.05) ซึ่งแสดงวาสีของแปงออกเทนิลซัคซิเนตจากแปงที่ถูกยอยดวยเอนไซมไมมีความแตกตางจากสีของแปง
มันสําปะหลัง
ตารางที่ 5 คาความหนืดและคาสีของน้ําสลัดสูตรตางๆ
น้ําสลัดสูตรตางๆ
ความหนืด(cP)
66,640±226A
สูตรน้ํามันพืชและไขแดงเต็ม

L*
62.42±0.14E

a*
4.98±0.08A

b*
30.92±0.33A

สูตรลดน้ํามันพืชและไขแดงรอยละ 10

49,120±452 B

77.75±0.05D

4.73±0.01B

25.41±0.04B

สูตรลดน้ํามันพืชและไขแดงรอยละ 20

26,560±226 C

80.91± 0.08C

3.94± 0.01C

21.89± 0.07C

สูตรลดน้ํามันพืชและไขแดงรอยละ 20
(ทดแทนดวยแปงมันสําปะหลัง)
สูตรลดน้ํามันพืชและไขแดงรอยละ 30

19,720±169 D

81.15±0.01C

3.97±0.01C

21.96±0.09C

17,080±169 E

83.39±0.19B

3.15±0.07D

19.11±0.06D

สูตรลดน้ํามันพืชและไขแดงรอยละ 40

2,600±56 F

83.86±0.11A

3.05±0.01E

18.89±0.05E

สูตรลดน้ํามันพืชและไขแดงรอยละ 50

760±56 G

83.97±0.11A

2.71±0.00F

18.12±0.04F

สูตรลดน้ํามันพืชและไขแดงรอยละ 60
320±45 H
83.70±0.11A
2.56±0.01G
17.54±0.06G
ตัวเลขที่มีตัวอักษรพิมพใหญกํากับที่แตกตางกันในแถวแนวตั้งเดียวกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ˂ 0.05)
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สรุป
จากผลการทดลองนี้สรุปไดวา มีความเปนไปไดที่จะนําแปงออกเทนิลซัคซิเนตจากแปงที่ถูกยอยดวยเอนไซมมาใช
ทดแทนน้ํามันพืชและไขแ ดงในน้ําสลั ดเพื่อผลิตเปนน้ําสลัดไขมันต่ําโดยผลจากการทดลองนี้ ผูท ดสอบยอมรั บในสู ตรที่ล ด
ปริมาณน้ํามันถั่วเหลืองและไขแดงลงไดรอยละ 20 มากที่สุด อยางไรก็ตามน้ําสลัดสูตรไขมันต่ําดังกลาวควรไดรับการปรับปรุง
ในเรื่องขนาดของเม็ดแปงที่ใชทดแทน เนื่องจากยังมีขนาดที่ใหญทําใหความรูสึกในปาก (mountfeel) ที่ไดยังไมเปนที่ยอมรับ
ของผูทดสอบ โดยอาจมีวิธีการดัดแปรดวยวิธีบดทางกลเชนการใช Ball mill รวมกับการดัดแปรดวยออกเทนิลซัคซินิคแอนไฮ
ไดรดเพื่อใหไดแปงที่มีขนาดเล็กและมีสมบัติเปนอิมัลซิไฟเออรระหวางน้ํากับน้ํามัน เพื่อนํามาใชทดแทนน้ํามันถั่วเหลืองและไข
แดงไดในปริมาณที่สูง
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บทคัดยอ
พฤติกรรมการอานของนักศึกษา โดยเฉพาะพฤติกรรมการอานตําราภาษาอังกฤษยังคงเปนปญหาอยางมากสําหรับ
นักศึกษาในหลายสาขาวิชา พฤติกรรมการอานซึ่งนอกจากจะเปนเครื่องบงชี้ใหเห็นถึงแนวโนมความสําเร็จทางการศึกษาของ
นักศึกษาแลว ยังสะทอนใหเห็นถึงเหตุผล แรงจูงใจหรือแนวทางในการที่จะพัฒนาตนเองในการอานของนักศึกษาอีกดวย การ
วิจัย ครั้ ง นี้มี วัต ถุ ป ระสงคเ พื่ อศึ กษาและเปรี ย บเที ย บพฤติ กรรมการอานตํ าราภาษาอัง กฤษของนักศึ กษาคณะครุ ศ าสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จําแนกตามเพศและสาขาวิชา
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
นักศึกษาชั้นปที่ 3 และ 4 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จํานวน 7 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาคณิตศาสตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาสัง คมศึกษา และ
สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ไดกลุมตัวอยางจํานวน 283 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม
พฤติกรรมการอานตําราภาษาอังกฤษ วิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และ
การทดสอบคาเอฟ
ผลการวิจัยพบวา เหตุผลหรือแรงจูงใจในการอานตําราภาษาอังกฤษที่นักศึกษามีมากที่สุดคือ อานเพื่อตองการสอบ
ผานหลักสูตรหรือวิชาที่เรียนอยู สวนปญหาที่นักศึกษามีมากที่สุดในการอานตําราภาษาอังกฤษคือ ตําราภาษาอังกฤษมีเนื้อหา
ที่ยากเกินไป และแนวทางในการพัฒนาการอานตําราภาษาอังกฤษที่นักศึกษาใชมากที่สุดคือ เมื่อนักศึกษาอานไมรูเรื่องหรือ
แปลคําศัพทไมไดจึงเปดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ (Dictionary) เพื่อดูความหมายของคําศัพท จากการเปรียบเทียบพฤติกรรม
การอานจําแนกตามเพศและสาขาวิชา พบวา นักศึกษาที่มีเพศตางกันมีพฤติกรรมการอานตําราภาษาอังกฤษโดยรวมและราย
ดานไมแตกตางกัน และนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาตางกันมีพฤติกรรมการอานตําราภาษาอังกฤษโดยรวมไมแตกตางกัน แตมี
ความแตกต างกันอย างมี นัย สํ าคั ญทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 จํานวน 2 ด าน คื อ ด านเหตุ ผลหรื อแรงจูง ใจในการอานตํ ารา
ภาษาอัง กฤษและดานปญหาในการอานตําราภาษาอังกฤษ เมื่อเปรี ยบเทียบพฤติ กรรมการอานของนักศึกษาที่ เรีย นใน
สาขาวิช าที่ ต างกัน พบวา นักศึ กษาสาขาวิช าภาษาอัง กฤษมี เ หตุ ผ ลหรื อแรงจูง ใจในการอานตํ าราภาษาอัง กฤษมากที่ สุ ด
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไปมีปญหาในการอานตําราภาษาอังกฤษมากที่สุด สวนนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา มีแนวทางในการพัฒนาการอานตําราภาษาอังกฤษมากที่สุด
คําสําคัญ : พฤติกรรมการอาน ,ตําราภาษาอังกฤษ
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Abstract
Reading behavior especially English textbook reading behavior of undergraduate students still has
the problem for the students in various majors. Besides reading behavior shows the tendency of the
success in studying, it illustrates the reason and motivation in reading and the guideline for developing
the students’ reading. This research aimed to study and compare English textbook reading behavior of
undergraduate students in the Faculty of Education, Suan Sunandha Rajabhat University. The subjects of
the study were male and female students who are currently studying in various majors in the Faculty of
Education. The population of this study was made up of 283 third and fourth year students majoring in
Mathematics, General Science, Thai, English, Early Childhood Education, Social Studies, and Innovation
and Educational Technology. The instrument applied for data collection was a questionnaire. The data
obtained was analyzed by the applications of percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test.
The study’s findings revealed the following: The most reason and motivation of the students in
reading English textbooks is to pass the examination, the most problem in reading English textbooks is
that, the content in English textbooks is too difficult, and the guideline for developing reading English
textbooks is that, the students will open the dictionary when they do not know the meaning of the
words. The data collected also showed that there is no difference between male and female students’
English textbook reading behavior. The students’ English textbook reading behavior was dissimilar when
they were studying in different majors. There was a .05 significance level in two areas considering the
reason and motivation in reading English textbooks and the problem in reading English textbooks. The
data collected also showed that English major students have the most reason and motivation in reading
English textbooks, General Science major students have the most problem in reading English textbooks,
and Innovation and Educational Technology major students have the guideline for developing reading
English textbooks.
Key words : Reading behavior ,English textbook
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หลักการและเหตุผล
การอานเปนทักษะของการแสวงหาองคความรู ที่สําคัญของมนุษย เพราะการอานเปรีย บประดุจกุญแจใช ไขเขาสู
ศาสตรตางๆ ความรูจากการอานเปนความรูที่มาจากการลงทุนที่นอยที่สุด แตเปนความรูที่ขยายไปสูวงกวางที่สุด (ปยวรรณ ศิ
ริรัตน, 2543:13) สําหรับคนไทย นอกจากการอานภาษาไทยแลว การอานภาษาอังกฤษก็มีความสําคัญเชนกัน ผูที่มีทักษะการ
อานภาษาอังกฤษอยางมีประสิท ธิภาพ ย อมเข าถึง องค ความรูแ ละสามารถนําไปพัฒนาศักยภาพของตนเอง กอใหเกิดการ
เรียนรูดวยตนเองอยางยั่งยืนและ มีประสิทธิภาพ การอานภาษาอังกฤษจนสามารถเขาใจถึงขั้นนําความรู ขอมูล ขาวสารตางๆ
มาใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันได ยอมจะตองเปนผูที่มีทักษะการอานภาษาอังกฤษไดในระดับดีและตองเปนผูที่ไดรับ
การฝกฝนทักษะการอานจากการเรียนในหองเรียนอยางถูกตอง พรอมนําไปฝกฝนดวยตนเองได (สุรนี แกวกลม, 2545 : 2)
ในประเทศไทย มีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการอานไวมากมาย อาทิเชน พรพรรณ (2554) ไดศึกษาพฤติกรรม
การอาน ความสนใจในการอาน ปจจัยที่เกี่ยวของกับการอาน และทัศนคติตอการอานของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ผลการวิจัย
พบวา นิสิตใชเวลาวางทองอินเตอรเน็ตมากที่สุด และสนใจอานสิ่งพิมพจากอินเตอรเน็ตมากที่สุด และมีวัตถุประสงคในการ
อานเพื่อความเพลิดเพลิน และกนิษฐา (2553) ไดศึกษาพฤติกรรมการอานและปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการอานของพระ
นิสิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิท ยาลั ย มหาจุฬาลงกรณร าชวิท ยาลั ย วิท ยาลั ย สงฆ ลํ าพู น ผลการศึ กษา พบวา ทรั พ ยากร
สารสนเทศที่ พ ระนิสิ ต ชอบอ านในระดั บ มาก ได แ ก ห นัง สื อ พิ ม พ หนัง สื อ เรี ย น ตํ า รา โดยใช เ วลาในการอา นทุ กวั น มี
วัตถุประสงคในการอานเพื่อสอบผานวิชาที่เรียนในหลักสูตร ทันตอขาวสารเหตุการณ และเพื่อเพิ่มพูนความรูตามลําดับ ปญหา
ในการอานคือ มีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษนอย สวนเพลินพิศ (2546) ไดศึกษาพฤติกรรมการอานของนักศึกษา
สถาบันราชภัฏ
สุราษฎรธานี ผลการวิจัย พบวา ใชเวลาอานตําราเรียนวันละ 1-2 ชั่วโมง ผูหญิงสนใจอานตํารา
มากกวาผูชาย
การศึกษาที่ผานมาเปนการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการอานโดยทั่วไป ยั งไมมีผู ใดศึกษาพฤติกรรมการอานตํารา
ภาษาอังกฤษ ซึ่งจากงานวิจัยที่ไดศึกษาและจากการที่ผูวิจัยไดปฏิบัติการสอนในรายวิชา EDU 3101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
สําหรับครู และรายวิชา ECE 4419 ภาษาอังกฤษสําหรับครูการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โดยทําการสอนนักศึกษาชั้นปที่ 3 และ 4 พบวา นักศึกษาสวนใหญไมสามารถแปลความหมาย จับประเด็นหรือใจความสําคัญ
ของขอความหรือบทความภาษาอังกฤษไดดีเทาที่ควร จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยเห็นวาควรมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
อานตําราภาษาอังกฤษของนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสราง
ทักษะการอานภาษาอังกฤษ ซึ่งส งผลให นักศึ กษาเกิดการเรี ยนรูด วยตนเองจากการอาน เป นการต อยอดในการศึ กษาใน
ระดับสูงตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอานตําราภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปที่ 3 และ 4 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการอานตําราภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปที่ 3 และ 4
คณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จําแนกตามเพศและสาขาวิชา

ระเบียบวิธีวิจัย
กลุม ตัวอย างที่ใ ชใ นการวิจัย ครั้ งนี้ ไดแก นักศึ กษาชั้ นป ที่ 3 และ 4 ที่ กําลังศึ กษาในป การศึ กษา 2559 คณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั ฏสวนสุนันทา จํานวน 7 สาขา ไดแก สาขาวิช าคณิตศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร สาขาวิช า
ภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากการคํานวณสูตรของ Taro Yamane ไดกลุมตัวอยางจํานวน 283 คน
1. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามซึ่งเปนเครื่องมือที่
ผู วิ จัย ได ส ร างขึ้ น ให กั บ นั กศึ กษาที่ เ ป น กลุ ม ตั วอย า ง หลั ง จากนั้ นได เ ก็ บ รวบรวมแบบสอบถาม และนํา ข อ มู ล ที่ ไ ด จ าก
แบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
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2. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล โดยสถิติที่ใชคือ คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบคาที (t) และการทดสอบคาเอฟ (F)
ผลการวิจัย
ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้
1. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการอานภาษาอังกฤษ
ตาราง 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการอานตําราภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยรวม
การแปล
S.D.
พฤติกรรมการอานตําราภาษาอังกฤษ
X
ความหมาย
1. เหตุผลหรือแรงจูงใจในการอานตํารา
3.85
0.61
มาก
ภาษาอังกฤษ
2. ปญหาในการอานตําราภาษาอังกฤษ
3.51
0.70
มาก
3. แนวทางในการพัฒนาการอานตํารา
3.53
0.68
มาก
ภาษาอังกฤษของตนเอง
รวม
3.63
0.46
มาก
จากตาราง 1 พบวา พฤติกรรมการอานตําราภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.63 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานเหตุผลหรือแรงจูงใจในการอานตําราภาษาอังกฤษ ดานแนวทาง
ในการ
พัฒนาการอานตําราภาษาอังกฤษ และดานปญหาในการอานตําราภาษาอังกฤษของนักศึกษาอยูในระดับมาก ทั้ง 3 ดาน
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85, 3.53 และ 3.51 ตามลําดับ

ตาราง 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการอานตําราภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ดานเหตุผลหรือแรงจูงใจในการอานตําราภาษาอังกฤษ
n = 283
การแปล
ขอ ดานเหตุผลหรือแรงจูงใจในการอานตําราภาษาอังกฤษ
ความหมาย
X
S.D
1 นักศึกษาอานตําราภาษาอังกฤษเพราะนักศึกษาอานแลวรูเรื่องและ
3.85
0.61
มาก
เขาใจ
2 นักศึกษาอานตําราภาษาอังกฤษเพราะเห็นวามีประโยชน
3.98
0.78
มาก
3 นักศึกษาอานตําราภาษาอังกฤษเพื่อตองการสอบผานหลักสูตรหรือ
4.04
0.82
มาก
วิชาที่เรียน
4 นักศึกษาอานตําราภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนความรูของตนเอง
3.96
0.77
มาก
รวม
3.85
0.61
มาก
จากตาราง 2 พบว า พฤติ ก รรมการอ า นตํ า ราภาษาอั ง กฤษของนั ก ศึ ก ษาในด า นเหตุ ผ ลหรื อ แรงจู ง ใจ
ในการอานตํ าราภาษาอั ง กฤษโดยรวมและรายข ออยู ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จารณาเป นรายข อ พบวา นักศึ กษาอานตํ ารา
ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ต อ งการสอบผ า นหลั ก สู ต รหรื อ วิ ช าที่ เ รี ย นอยู อยู ใ นระดั บ มาก มี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 4.04 รองลงมา
คือ นักศึกษาอานตําราภาษาอังกฤษเพราะเห็นวามีประโยชน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98
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ตาราง 3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการอานตําราภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ดานปญหาในการอานตําราภาษาอังกฤษ
n = 283
การแปล
ขอ
ดานปญหาในการอานตําราภาษาอังกฤษ
ความหมาย
X
S.D
1 ตําราภาษาอังกฤษมีเนื้อหาที่ยากเกินไป
3.67
0.84
มาก
2 นักศึกษาไมมีเวลาอานตําราภาษาอังกฤษ
3.56
0.97
มาก
3 ตําราภาษาอังกฤษมีราคาแพงเกินไป
3.53
0.93
มาก
4 สถานที่หรือสภาพแวดลอมไมเอื้อตอการอานตําราภาษาอังกฤษ
3.33
1.01
ปานกลาง
5 นักศึกษามีขอบกพรองทางการเรียนรูทําใหไมสามารถอานตํารา
3.31
1.26
ปานกลาง
ภาษาอังกฤษได
6 นักศึกษาไมมีกลวิธีหรือเทคนิคในการอานตําราภาษาอังกฤษ
3.66
1.01
มาก
รวม
3.51
0.70
มาก
จากตาราง 3 พบวา พฤติกรรมการอานตําราภาษาอังกฤษของนักศึกษาในดานปญหาในการอานตําราภาษาอังกฤษ
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ปญหาที่นักศึกษามีมากที่สุดในการอานตําราภาษาอังกฤษคือ ตํารา
ภาษาอังกฤษมีเนื้อหาที่ยากเกินไป อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 รองลงมา
คือ นักศึกษาไมมีกลวิธี
หรือเทคนิคในการอานตําราภาษาอังกฤษ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66

ตาราง 4 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการอานตําราภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ดานแนวทางในการพัฒนาการอานตําราภาษาอังกฤษของตนเอง
n = 283
ดานแนวทางในการพัฒนา
การแปล
การอานตําราภาษาอังกฤษของตนเอง
ความหมาย
X
S.D
1 นักศึกษาฝกอานหนังสือภาษาอังกฤษดวยตนเองทุกวัน
3.28
0.96
มาก
2.98
1.04
ปานกลาง
2 นักศึกษาฝกอานหนังสือภาษาอังกฤษกับเพื่อนทุกวัน
3 เมื่อนักศึกษาอานไมรูเรื่องหรือแปลคําศัพทไมไดจึงเปดพจนานุกรม
4.01
0.90
มาก
ภาษาอังกฤษ (Dictionary) เพื่อดูความหมาย
ของคําศัพท
4 นักศึกษาจดความหมายของคําศัพททุกครั้ง
3.49
0.95
มาก
5 นักศึกษาถามผูรูหรืออาจารยเมื่อไมเขาใจในเรื่องที่อาน
3.66
0.87
มาก
6 นักศึกษาฝกเทคนิคในการแปลและการถอดความเพื่อใหสามารถอาน 3.75
0.84
มาก
ไดเขาใจมากยิ่งขึ้น
รวม
3.53
0.68
มาก
จากตาราง 4 พบว า พฤติ ก รรมการอ า นตํ า ราภาษาอั ง กฤษของนั ก ศึ ก ษาในด า นแนวทางในการพั ฒ นา
การอานตําราภาษาอังกฤษของตนเองโดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา แนวทางในการพัฒนาการอาน
ตําราภาษาอังกฤษที่นักศึกษาใชมากที่สุดคือ เมื่อนักศึกษาอานไมรูเรื่องหรือแปลคําศัพทไมไดจึง
เปดพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษ (Dictionary) เพื่อดูความหมายของคําศัพท อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 รองลงมาคือ นักศึกษาฝก
เทคนิคในการแปลและการถอดความเพื่อใหสามารถอานไดเขาใจมากยิ่งขึ้น อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75

ขอ
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2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการอานตําราภาษาอังกฤษ จําแนกตามเพศและสาขาวิชา
ตาราง 5 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการอานตําราภาษาอังกฤษ จําแนกตามเพศ
นักศึกษาชาย
n = 69
X
S.D
3.73
0.70

พฤติกรรมการอานตําราภาษาอังกฤษ

นักศึกษาหญิง
n = 214
X
S.D
3.88
0.58

t

1. ดานเหตุผลหรือแรงจูงใจในการอานตํารา
- 1.843
ภาษาอังกฤษ
2. ดานปญหาในการอานตําราภาษาอังกฤษ
3.35
0.76
3.57
0.68
- 2.290
3. ดานแนวทางในการพัฒนาการอานตํารา
3.51
0.74
3.53
0.66
- 0.167
ภาษาอังกฤษของตนเอง
รวม
3.53
0.58
3.66
0.41
- 2.068
*p<.05
จากตาราง 5 พบว า นักศึกษาที่มีเ พศตางกัน มีพฤติกรรมการอานตําราภาษาอังกฤษโดยรวมไมแ ตกตางกัน เมื่ อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวานักศึกษามีพฤติกรรมการอานตําราภาษาอังกฤษไมแตกตางกันเชนกัน
ตาราง 6 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการอานตําราภาษาอังกฤษ
จําแนกตามสาขาวิชา
พฤติกรรม
การอานตํารา
ภาษาอังกฤษ
1. ดานเหตุผล
หรือแรงจูงใจ
ในการอาน
ตํารา
ภาษาอังกฤษ
2. ดานปญหา
ในการอาน
ตํารา
ภาษาอังกฤษ
3. ดานแนวทาง
ในการพัฒนา
การอานตํารา
ภาษาอังกฤษ
ของตนเอง
รวม
*p<.05

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร

X
3.72

S.D
X
0.71 3.81

S.D
0.64

นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
การศึกษา
X
S.D
4.12 0,52

สังคมศึกษา

การศึกษา
ปฐมวัย

X
3.83

S.D
0.45

X
4.15

S.D
0.42

X
3.64

S.D
0.54

วิทยาศาสตร
ทั่วไป
X
S.D
3.74 0.76

3.58

0.53

3.16

0.60

3.47

0.65

3.72

0.77

3.43

0.77 3.67

0.69

3.70

0.79

3.42

0.58

3.70

0.54

3.48

0.66

3.72

0.71

3.41

0.77 3.35

0.69

3.73

0.73

3.61

0.36

3.67

0.32

3.53

0.38

3.72

0.54

3.52

0.59 3.61

0.47

3.85

0.48

จากตาราง 6 พบว า นั ก ศึ ก ษาทุ ก สาขามี พ ฤติ ก รรมการอ า นตํ า ราภาษาอัง กฤษโดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีเหตุผลหรือแรงจูงใจในการอานตําราภาษาอังกฤษมากที่สุด
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 รองลงมาคือนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 ดานปญหา
ในการอานตําราภาษาอังกฤษ พบวา นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไปมีปญหาในการอานตําราภาษาอังกฤษมากที่สุด มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.72 รองลงมาคือนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70
สวนด านแนวทางในการพั ฒนาการอานตํ าราภาษาอัง กฤษของตนเอง พบวานักศึ กษาสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษามีแนวทางในการพัฒนาการอานตําราภาษาอังกฤษมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 รองลงมาคือนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตรทั่วไป มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72
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ตาราง 7 เปรียบเทียบพฤติกรรมการอานตําราภาษาอังกฤษ จําแนกตามสาขาวิชา
แหลง
ความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

พฤติกรรมการอานตําราภาษาอังกฤษ
1. ดานเหตุผลหรือแรงจูงใจ
ในการอานตําราภาษาอังกฤษ
2. ดานปญหาในการอานตํารา
ภาษาอังกฤษ
3. ดานแนวทางในการพัฒนา
การอานตําราภาษาอังกฤษ
ของตนเอง
รวม

SS

Df

MS

F

9.153
97.286
106.439
10.216
129.569
139.786
6.306
122.947
129.252
2.518
57.335
59.853

6
276
282
6
276
282
6
276
282
6
276
282

1.525
0.352

4.328*

1.703
0.469

3.627*

1.051
0.445

2.359

0.420
0.208

2.020

*p<.05
จากตารางที่ 7 พบว า นั ก ศึ กษาที่ เ รี ย นในสาขาวิ ช าต า งกั น มี พ ฤติ ก รรมการอ า นตํ า ราภาษาอั ง กฤษโดยรวม
ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน
2
ดาน คือ ดานเหตุ ผ ลหรือแรงจูง ใจในการอานตํ าราภาษาอังกฤษ และด านปญ หาในการอานตําราภาษาอังกฤษ ดัง นั้นจึง
ทดสอบเปนรายคูตามวิธีของเชฟเฟ (Seheffe’ Method) ดังในตาราง 8 - 9
ตาราง 8 ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยพฤติกรรมการอานตําราภาษาอังกฤษ
ดานเหตุผลหรือแรงจูงใจในการอานตําราภาษาอังกฤษเปนรายคู
พฤติกรรมการ
อานตํารา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิ ท ยาศาสตร
ทั่วไป
สังคมศึกษา
ก า ร ศึ ก ษ า
ปฐมวัย
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
การศึกษา
*p<.05

X

3.83
4.15
3.64
3.74
3.72
3.81
4.12

ภาษาไทย

3.83
-

ภาษา
อังกฤษ
4.15
- 0.32
-

นวัตกรรม
และ
วิทยาศาสตร สังคม การศึกษา
คณิตศาสตร
ทั่วไป
ศึกษา ปฐมวัย เทคโนโลยี
การ
ศึกษา
3.64
3.74
3.72
3.81
4.12
0.11
0.02
- 0.29
0.19*
0.10
0.51
0.41
0.43
0.34
0.23
- 0.48
- 0.09
- 0.08 - 0.17
-

0.01
-

- 0.07
- 0.09

- 0.39
- 0.40

-

- 0.32
-
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จากตาราง 8 พบวา นักศึกษามีพฤติกรรมการอานตําราภาษาอังกฤษในดานเหตุผลหรือแรงจูงใจในการอานตํารา
ภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 1 คู คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยมีคาเฉลี่ยของ
พฤติกรรมการอานตําราภาษาอังกฤษในดานเหตุผลหรือแรงจูงใจในการอานตําราภาษาอังกฤษ (มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83) สูงกวา
คาเฉลี่ยของพฤติกรรมการอานตําราภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร (มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64)
ตาราง 9 ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยพฤติกรรมการอานตําราภาษาอังกฤษ
ดานปญหาในการอานตําราภาษาอังกฤษเปนรายคู
พฤติกรรมการ
อานตํารา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิ ท ยาศาสตร
ทั่วไป
สังคมศึกษา

X

3.58
3.16
3.47
3.72
3.43

ภาษาไทย

3.58
-

ภาษา
อังกฤษ
3.16
0.42
-

นวัตกรรม
และ
วิทยาศาสตร สังคม การศึกษา
คณิตศาสตร
ทั่วไป
ศึกษา ปฐมวัย เทคโนโลยี
การ
ศึกษา
3.72
3.43
3.67
3.70
3.47
0.12
- 0.14
0.15
- 0.91
- 0.12
- 0.56*
- 0.28 - 0.51
- 0.54
- 0.31
- 0.25
0.03
- 0.21
- 0.24
-

0.28
-

0.04
- 0.24

0.01
- 0.27

ก า ร ศึ ก ษ า
- 0.03
ปฐมวัย
3.67
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
3.70
การศึกษา
*p<.05
จากตาราง 9 พบวา นักศึกษามีพฤติกรรมการอานตําราภาษาอังกฤษในดานปญหาในการอานตําราภาษาอังกฤษ
แตกต างกันอยางมี นัยสํ าคั ญ ทางสถิติ ที่ ระดับ .05 จํานวน 1 คู คื อ นักศึ กษาสาขาวิชาวิท ยาศาสตร ทั่ วไปมี คาเฉลี่ ยของ
พฤติกรรมการอานตําราภาษาอังกฤษในดานปญหาในการอาน ตําราภาษาอังกฤษ (มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72) สูงกวาคาเฉลี่ย
ของพฤติกรรมการอานตําราภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.16)
สรุปและอภิปรายผล
สรุปผล
การวิเ คราะหพ ฤติ กรรมการอานตํ าราภาษาอัง กฤษ พบวา เหตุผ ลหรือแรงจูง ใจในการอานตําราภาษาอังกฤษที่
นักศึกษามีมากที่สุดคือ อานเพื่อตองการสอบผานหลักสูตรหรือวิชาที่เรียนอยู สวนปญหาที่นักศึกษา
มีมากที่สุดในการ
อานตําราภาษาอังกฤษคือ ตําราภาษาอังกฤษมีเนื้อหาที่ยากเกินไป และแนวทางในการพัฒนาการอานตําราภาษาอังกฤษที่
นักศึกษาใชมากที่สุดคือ เมื่อนักศึกษาอานไมรูเรื่องหรือแปลคําศัพทไมไดจึงเปดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ (Dictionary) เพื่อดู
ความหมายของคําศัพท
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการอานจําแนกตามเพศและสาขาวิชา พบวา นักศึกษาที่มีเพศตางกัน
มี
พฤติกรรมการอานตําราภาษาอังกฤษโดยรวมและรายดานไมแ ตกตางกัน และนักศึ กษาที่เรีย นในสาขาวิชาตางกัน
มี
พฤติกรรมการอานตํ าราภาษาอังกฤษโดยรวมไมแ ตกตางกัน แต มีค วามแตกต างกันอย างมีนัยสํ าคั ญทางสถิ ติที่ ระดับ .05
จํานวน 2 ดาน คือ ดานเหตุผลหรือแรงจูงใจในการอานตําราภาษาอังกฤษและดานปญหาในการอานตําราภาษาอังกฤษ เมื่อ
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เปรียบเทียบพฤติกรรมการอานของนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาที่ตางกัน พบวา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีเหตุผลหรือ
แรงจูงใจในการอานตําราภาษาอังกฤษมากที่สุด นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไปมีปญหาในการอานตําราภาษาอังกฤษ
มากที่ สุด ส วนนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
มีแ นวทางในการพัฒ นาการอานตํารา
ภาษาอังกฤษมากที่สุด
อภิปรายผล
1. จากผลการวิเคราะหพฤติกรรมการอานตําราภาษาอังกฤษของนักศึกษา พบวา เหตุผลที่นักศึกษามีมากที่สุดใน
การอานตําราภาษาอังกฤษคือเพื่อตองการสอบผานหลักสูตรหรือวิชาที่เรียนอยู ซึ่งแสดงใหเห็นวาปจจัยหนึ่งที่ทําใหนักศึกษา
อานตําราภาษาอังกฤษนั้นมาจากอิทธิพลจากโรงเรียน ดังที่ แอเบอรโซลดและฟลด (Aebersold and Field, 1997 : 5-8) ได
กลาวถึงสิ่งที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการอาน ไดแก ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน วัฒนธรรม และคุณลักษณะของตัวผูอานเอง
และยั ง สอดคล องกับ งานวิจัย ของกนิษฐา มหาวงศ ท อง (2553) ที่ ไ ด ศึ กษาพฤติ กรรมการอานและป จจัย ที่ มี อิท ธิพ ลต อ
พฤติกรรมการอานของพระนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ
ลําพูน พบวา วัตถุประสงคในการอานคือเพื่อสอบผานวิชาที่เรียนในหลักสูตร ทันตอขาวสารเหตุการณ และเพื่อเพิ่มพูนความรู
ตามลําดับ จากผลการศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวาการตองการสอบผานหลักสูตรหรือวิชาที่เรียนอยูยังคงมีความสําคัญและ
เปนเหตุผลอันดับหนึ่งที่ทําใหนักศึกษาอานตําราภาษาอังกฤษ สวนปญหาที่นักศึกษามีมากที่สุดในการอานตําราภาษาอังกฤษ
คือ ตํ าราภาษาอัง กฤษมีเ นื้อหาที่ ย ากเกินไป จากผลการศึ กษาดั ง กล าวแสดงให เ ห็ นวาพื้ นความรู เ ดิ ม ของนักศึ กษานั้นมี
ความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการอานตําราภาษาอังกฤษ ดังที่เสาวลักษณ รัตนวิชช (2548 : 7-8) ไดกลาววา การอาน
จะตองมีความรูเดิมของสิ่งที่อาน หากมีความรูเดิมของสิ่งที่อานนอย การอานก็จะยาก หากมีพื้นความรูเดิมหรือประสบการณ
จากสิ่งที่อานมาก
ก็จะสามารถเขาใจสิ่งที่อานไดไมยาก และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของผูวิจัยในดานความถี่ในการ
อานที่พบวานักศึกษาอานตําราภาษาอังกฤษทุกวัน คิดเปนรอยละ 1 เทานั้น สวนที่ไมเคยอานตําราภาษาอังกฤษเลย คิดเปน
ร อ ยละ 25 ซึ่ ง แสดงให เ ห็ น ว านั กศึ กษาส วนใหญ ไ ม ไ ด อ า นตํ าราภาษาอั ง กฤษทุ ก วัน ดั ง นั้น จึง ไม มี พื้ นความรู เ พี ย งพอ
จึงเห็นวาตําราภาษาอังกฤษนั้นมีความยากจนเกินไป นอกจากนั้น วิภาดา ประสารทรัพย (2015) ยังเสนอแนวคิดวาในการ
ผลิตหนังสือสําหรับเด็กวาควรผลิตหนังสือที่มีเนื้อหาสาระที่เด็กมีพื้นความรูอยูพอสมควร ซึ่งจะเห็นไดวา
ไมวา
ผูเรียนจะเรี ยนอยู ในระดับใด พื้นความรูเ ดิมหรื อประสบการณจากสิ่งที่อานนั้นมีความสําคั ญตอการอานเปนอยางมาก ถ า
ผูเรียนไมมีความรูเดิมเลย ก็จะรูสึกวาเนื้อหาที่อานนั้นมียากจนเกินไปซึ่งอาจทําใหเกิดปญหาในการอานขึ้นได สวนแนวทางใน
การพัฒ นาการอานตํ าราภาษาอังกฤษที่ นักศึ กษาใชม ากที่ สุ ด คือ เมื่ อนักศึ กษาอานไม รู เรื่ องหรื อแปลคําศั พท ไ มไ ด จึง เป ด
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ (Dictionary) เพื่อดูความหมายของคําศัพท ซึ่งสอดคลองกับ
แมนมาส ชวลิต (2552 :
14) ที่ไดกลาวถึงวิธีการสรางความสนใจในการอาน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการอานหนังสือเพื่อหาคําตอบในเรื่องราวที่ตองการรู และ
พยายามทําตัวใหอยากรูอยากเห็นในเรื่องตางๆ ใหมากเพื่อจะไดพยายามคนหาคําตอบจากการอานใหมากขึ้นดวย จะเห็นไดวา
นักศึกษาสวนใหญมีความพยายามที่จะคนหาคําตอบโดยใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษเขาชวย ซึ่งถือเปนแนวทางที่นักศึกษาใช
มากที่สุดในการพัฒนาการอานของตนเอง
2. จากการเปรียบเทียบพฤติกรรมการอานตําราภาษาอังกฤษของนักศึกษา จําแนกตามเพศและสาขาวิชา พบวา
นักศึกษาที่มี เพศต างกันมีพฤติ กรรมการอานตําราภาษาอัง กฤษโดยรวมและรายด านไม แตกต างกัน
ผล
การศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวาเพศไมไดเปนตัวแปรที่ทําใหนักศึกษามีพฤติกรรมการอานตําราภาษาอังกฤษ
ที่
แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับแอเบอรโซลดและฟ ลด (Aebersold and Field, 1997 : 5-8) ได กลาวถึ งสิ่งที่มีอิทธิพลต อ
พฤติกรรมการอาน ไดแ ก ครอบครั ว ชุม ชน โรงเรี ยน วัฒนธรรม และคุณลั กษณะของตั วผูอานเอง ซึ่งเพศไม ไดเป นสิ่งที่ มี
อิทธิพลที่ทําใหคนเรามีพฤติกรรมการอานที่ตางกัน สวนการเปรียบเทียบพฤติกรรมการอานตําราภาษาอังกฤษ จําแนกตาม
สาขาวิช า พบวานักศึ กษาที่เ รี ยนในสาขาวิชาต างกัน มี พฤติ กรรมการอานตํ าราภาษาอัง กฤษโดยรวมไมแ ตกต างกัน เมื่ อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 2 ดาน คือ ดานเหตุผลหรือ
แรงจูงใจในการอานตําราภาษาอังกฤษ และดานปญหาในการอานตําราภาษาอังกฤษ และเมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการอาน
ตําราภาษาอังกฤษของนักศึกษาตางสาขาวิชา พบวา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีเหตุผลหรือแรงจูงใจในการอานตํารา
ภาษาอังกฤษมากที่สุด จากผลการศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีทัศนคติที่ดี เห็นคุณคาของ
การอานและมี ค วามสามารถในการอานตํ าราภาษาอังกฤษเป นอย างดี เ มื่ อเที ย บกับ นักศึ กษาในสาขาวิช าอื่นๆ นักศึ กษา
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษจึงมีแรงจูงใจในการอานตําราภาษาอังกฤษมากที่สุด ดังที่ เดยและแบมฟอรด (1998) สะทอนใหเห็นวา
แรงจูงใจในการอานภาษาที่สองครอบคลุมองคประกอบ 2 อยาง คือ ความคาดหวัง (expectancy) และการเห็นคุณคาของสิ่ง
ที่อาน (value) โดยความคาดหวังนั้นเปนตัวแปรโครงสราง (construct) ที่เกี่ยวของกับสิ่งที่อานและความสามารถในการอาน
ในขณะที่การเห็นคุณคาของการอานครอบคลุมทัศนคติตอการอานภาษาที่สอง และสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมและสังคม สวน
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไปมีปญหาในการอานตําราภาษาอังกฤษมากที่สุด
และนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษามีแนวทางในการพัฒนาการอานตําราภาษาอังกฤษมากที่สุด จากผลดังกลาวแสดงใหเห็นวานักศึกษา
สาขาวิทยาศาสตรทั่วไปนักศึกษาและสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา อาจไมเห็นความสําคัญของการอานตํารา
ภาษาอังกฤษเทาที่ควรเนื่องจากอาจจะไมไดใชใ นการเรียนเทาที่ควร หรื อนักศึกษาอาจไมมีเทคนิคหรือวิธีในการอานตํารา
ภาษาอังกฤษ หรืออาจจะเปนสาเหตุอื่นๆ ดังที่ ฉวีวรรณ คูหาภินันท (2545 : 23) ไดกลาวถึงปญหาของนักอาน คือ ไมชอบ
อาน ไมมีเวลา ไมมีเงินซื้อสื่อการอาน ไมมีคนชวยสอนอานเวลาอานไมออก อานไมออก สุขภาพไมดี พิการ ไมมีสมาธิในการ
อาน มีปญหาครอบครัวและปญหาโรงเรียน ไมเห็นความสําคัญของการอาน ไมมีสถานที่เหมาะสมที่จะอาน ตัวหนังสือเล็ก
เกินไป ไมมีหนังสืออาน พอแมผูปกครองไมสงเสริมการอาน มีโรคเกี่ยวกับสมองทําใหอานไมได มีนิสัยไมดีในการอานทําให
อานชา
ไมมีเทคนิคหรือวิธีในการอานหนังสือแตละประเภท วิธีสอนของครูทําใหไมอยากอาน และโรงเรียนไมมี
หองสมุด ดังนั้นอาจทําใหนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรทั่วไปและนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามีปญหา
ในการอ า นตํ า ราภาษาอั ง กฤษ และพยายามที่ จ ะหาแนวทางในการพั ฒ นาการอ า นตํ า ราภาษาอั ง กฤษของตนเอง
มากที่สุด
ขอเสนอแนะ
1. นําขอมูลที่ไดจากการวิจัยมาปรับปรุง พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนและการกําหนดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อ
เสริ ม สร างทั กษะการอา นตํ าราภาษาอัง กฤษ ส ง เสริ ม นิสั ย รั กการอาน ซึ่ง จะส ง ผลให นักศึ กษาเกิด การเรี ย นรู แ ละมี การ
พัฒนาการอานใหดียิ่งขึ้น
2. ขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนสําหรับนักศึกษาในการวิเคราะหพฤติกรรมการอานของตนเองในเรื่องของแรงจูงใจใน
การอาน ปญ หาในการอาน ตลอดจนแนวทางในการพัฒ นาการอาน ทั้ง นี้เ พื่อหาข อควรปรั บปรุ ง ในด านการอานและหา
แนวทางในการพัฒนาการอานตําราภาษาอังกฤษของตนเองใหดีขึ้น
3. การทํ าวิจัยครั้ง ตอไป อาจทําวิจัยเพื่ อแกปญหาของนักศึกษาที่ไ มมีแรงจูง ใจหรื อที่มีป ญหาในการอานตํารา
ภาษาอังกฤษ
4. การทําวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาพฤติกรรมในดานอื่นๆ ของนักศึกษาที่นอกเหนือจากพฤติกรรมดาน การอาน
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้ งนี้มี วัตถุป ระสงค เพื่อศึ กษาสภาพปญหาและจัดการขยะของชุมชน ปพ .ศ. 2559 ในพื้ นที่เขตดุสิ ต
กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใช คือ ผูเกี่ยวของในการจัดการขยะในพื้นที่ชุมชนประชาบรบือธรรม1-4 และ ชุมชนพระยา
ประสิ ท ธิ์ ในเขตดุ สิ ต กรุ ง เทพมหานคร จํ านวน 10 คน โดยการเลื อ กตั ว อย างแบบเจาะจง (purposive selection)
เครื่ องมือที่ใช ในการวิจัยคื อแบบสั มภาษณ ใชการวิเคราะห ขอมู ลเชิง ตรรกะ (logical analysis) ผลการศึ กษาวิจัยพบวา
สาเหตุของการทิ้งขยะไมถูกวิธีนั้นมาจากประชาชนในพื้นที่เขตดุสิต ยังขาดความรูความเขาใจในรูปแบบของการจัดการการ
เก็บขยะมูลฝอย และการคัดแยกการทิ้งขยะใหถูกวิธีและขาดการประชาสัมพันธและการใหความรูเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน
คําสําคัญ: จัดการขยะของชุมชน ,
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A study the problems and waste management of communities
in Dusit area, Bangkok, 2015-2016
Sudabhorn Arundee
College of Innovation and Management, Suan Sunandha Rajabhat University
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Abstract
This research aims to study the problems and waste management of communities in Dusit area,
in Bangkok, 2015-2016 on communities in Dusit area. The samples are 10 people who were related with
waste management in the area of Pra Cha Bo Ra Bue Tum 1-4 communities and Phra Ya Pra Sit
communities in Dusit area, Bangkok. These samples were selected by purposive selection method. The
data were collected by interviews and logical analysis data. This research demonstrated that 1.) The
results show that major cause of inappropriate communities in Dusit area is due to the community
behavior in terms of solid waste discarding. Many people also do not familiars with the waste segregation
habit. and the local administration does not provide effective public relation.
Keywords: waste management
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บทนํา
การขยายตัวของชุมชนเมืองและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจกอใหเกิดปญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพิ่มมากขึ้น
เปนเงาตามตัวสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะอยางยิ่งในหลายพื้นที่ไดประสบปญหาไมสามารถจัดหา
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขาดการบริหารจัดการที่ดี ขาดความรูความเขาใจในการบริหารจัดการที่เหมาะสม และ
เกิดความขัดแยงในการดําเนินการปญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ดังนั้นปญหาดังกลาวจึงจําเปนตองไดรับการบริหารจัดการ
ที่เหมาะสมเพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน จากการที่กฎหมายได
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและไดพูดถึงการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางเปนระบบตามคูมือการมีส วนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมู ลฝอย (กรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย (2552), หนา 7-19)
สํานักงานกรุงเทพมหานครเริ่มใชแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2520-2524) จนถึงฉบับปจจุบัน พ.ศ.
2556 แทบจะไมมียุทธศาสตรใดในแผนดานการจัดการขยะมูลฝอยที่ประสบความสําเร็จจริง
ผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "การประเมินผลงานของผูวาฯกทม." ซึ่งเปนผูนําในทิศทางบริหารงาน
ของกรุงเทพฯ จัดทําโดย ศูนยสํารวจความคิดเห็น "นิดาโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ระหวางวันที่ 9-24 ตุลาคม
พ.ศ. 2555 ระบุวา ผลงานของผูวาฯกทม.ที่ไมประสบผลสําเร็จมากกวาประสบผลสําเร็จในดานการจัดการขยะและความไม
สะอาดมีถึงรอยละ 21.50 ในขณะที่ประชาชนที่คิดวาสําเร็จมีเพียงรอยละ 15.60
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนเมืองที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในกรุงเทพมหานครโดยขาดการปฏิบัตินโยบาย
บริหารจัดการสิ่งแวดลอมเมืองที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเทาทันการขยายตัวของเมืองทําใหกรุงเทพมหานครตองเผชิญกับ
ปญหาสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมอยางต อเนื่อง หนึ่ง ในปญหาสําคัญที่ยังคงท าทายผูบริหารจัดการเมื องมาตลอดหลายสิบปคื อ
“ปญหาขยะลนเมือง” ซึ่งมีแนวโนมในการเปนปญหามากขึ้น
จาก “ขยะ” ที่เปนปญหาใหญ กรุงเทพมหานครจึงไดตั้งเปาหมายการจัดการขยะในแนวทางใหมคือ การลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยและนําของเสียกลับไปใชประโยชนโดยมุงสงเสริมใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยและ
ผลักดันใหมีการนําหลักการ 3R ไปสูการปฏิบัติ ตั้งแตแผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่ 4 (พ.ศ.2535-2539) เปนตนมา
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารจัดการขยะ ปพ.ศ. 2558-2562 ของกรุงเทพมหานครในชุมชน
พื้นที่เ ขตดุสิ ต จึง เปนเรื่องสํ าคัญยิ่ งตอการแกไขปญ หาดัง กลาวที่จะนําไปสู การแกไขป ญหาไดถูกจุด และทราบถึงป ญหาที่
แทจริงพรอมทั้งแนวทางการแกไขปญหา โดยการมีสวนรวมของผูที่ไดรับผลกระทบจากนโยบายและแผนคือ ภาคประชาชน
เพื่ อนําไปสู การสร างรู ป แบบกลยุ ทธการบริ หารจั ดการขยะอย างยั่ ง ยืนในพื้นที่ ชุม ชนเขตดุสิ ต กรุ ง เทพมหานคร จะทํ าให
ประชาชนสามารถเรียนรูวิธีการแกปญหาสรางกลยุทธการบูรณาการทํางานการบริหารจัดการขยะอยางยั่งยืน ปพ.ศ. 25582562 ระหวางกรุงเทพมหานครกับชุมชนในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ดั ง นั้ น การศึ ก ษาสภาพป ญ หาและการบริ ห ารจั ด การขยะของชุ ม ชน ป พ .ศ. 2559 ในพื้ น ที่ เ ขตดุ สิ ต
กรุงเทพมหานครและเขามามีสวนรวมของภาคประชาชนในการจัดการขยะจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะใน
ชุมชนโดยสามารถควบคุมปริมาณขยะและสงเสริมการนําขยะกลับไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน reuse recycle เปนตน
ดังนั้นผูวิจัยจึงจําเปนที่จะตองศึกษาสภาพปญหาที่เปนจริงซึ่งสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เปน
การเรงดวนเพื่อแกไขปญหาดังกลาวใหถูกตองตามสาเหตุที่ควรแกไขในปจจุบัน
และนอกจากนี้ยังเปนการเสริมสรางจิตสํานึกและสรางแรงจูงใจของประชาชนในชุมชนในการบริหารจัดการขยะซึ่ง
แนวทางการแกไขปญหาดังกลาวเปนจะเปนการสรางศักยภาพและความเข็มแข็งของชุมชนอันจะนําไปสูการแกไขปญหาขยะ
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ไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนอีกทั้งยังเปนการชวยลดปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกไดอีกดวยซึ่งเปนประโยชนตอ
การพัฒนาประเทศในดาน เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาและการบริหารจัดการขยะของชุมชน ปพ.ศ. 2559 ในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของโครงการวิจัย
ขอบเขตดานพื้นที่
ชุมชนประชาบรบือธรรม1-4 และชุมชนพระยาประสิทธิ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ขอบเขตดานเนื้อหา
จัดกิจกรรมดําเนินการศึกษาสภาพปญหาและการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ชุมชนประชาบรบือธรรม1-4 และชุมชน
พระยาประสิทธิ์ ในเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย คุณลักษณะของขยะมู ลฝอยที่ เกิดขึ้นในชุมชนทั้งปริ มาณและ
คุณลักษณะของขยะมูลฝอย ชนิดของขยะมูลฝอย ปญหาที่เกิดจากขยะมูลฝอยที่เกิด และขยะมูลฝอยที่เกิดจากชุมชนหากไมมี
การเก็บและกําจัดที่ถูกตองและเหมาะสม การเก็บรวมรวมขยะมูลฝอย การขนสงขยะและพฤติกรรมคนเก็บขยะ วิธีการกําจัด
ขยะมูลฝอย
ขอบเขตดานเวลา
การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการระหวางเดือน 1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560
กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดทฤษฎีการจัดการขยะมูลฝอยอยางมีสวนรวมของ Coninckและคณะ(1999) และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของผูวิจัยจึงกําหนดกรอบแนวคิดโครงการวิจัย ดังนี้
ปญหาขยะในพื้นที่ชุมชนในเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร (Problem)
ศึกษาสภาพปญหาและการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ชุมชนในเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร(ชุมชน)
ประกอบด วย คุ ณลั กษณะของขยะมู ล ฝอยที่ เ กิ ด ขึ้ นในชุ ม ชนทั้ ง ปริ ม าณและคุ ณ ลั กษณะของขยะมู ล ฝอย
ชนิดของขยะมูลฝอย ปญหาที่เกิด จากขยะมูลฝอยที่ เกิด และขยะมู ลฝอยที่เกิดจากชุ มชนหากไมมีการเก็บและกําจัด ที่
ถูกตองและเหมาะสม การเก็บรวมรวมขยะมูลฝอย การขนสงขยะและพฤติกรรมคนเก็บขยะ วิธีการกําจัดขยะมูลฝอย
(Process)
การเก็ระเบี
บขน/การคั
ดเก็บ/การกําจัดขยะการลดลงของปริมาณขยะที่ตองกําจัด/ และชุมชนสะอาดขึ้น/ชุมชน
ยบวิธีวดิจแยก/การจั
ัย
เขมแข็งพึ่งพาตนเองได (Outcome)
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) เครื่องมือที่ใชคือ แบบสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
(qualitative data analysis) ใช การวิเ คราะห เ ชิ ง ตรรกะ (Logical Analysis)และการสรุ ป เนื้อ หาเชิ ง พรรรณนา
อางใน สุ ภางค จันทรวนิชย , (2550) กลุม ตัวอยางใชวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เลื อกเฉพาะ
ผู เ กี่ ย วข องในการบริ ห ารจัด การขยะในพื้ น ที่ ชุ ม ชนประชาบรบื อ ธรรม1-4 และ ชุ ม ชนพระยาประสิ ท ธิ์ ในเขตดุ สิ ต
กรุ ง เทพมหานคร จํ า นวน 10 คน ได แ ก ผู นํ า ชุ ม ชนและประชาชนในชุ ม ชน ในพื้ น ที่ ชุ ม ประชาบรบื อ ธรรม1-4 และ
ชุมชนพระยาประสิทธิ์เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ดังนี้
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง
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1

นางอารีย สังขอินทรารัตน

2

นางบุญสรอย ยอดสุขา

3

นางสุทธิลักษณ ครองตน

4

นางอารีย สิงหาโชติ

5

นายพีระ สีมาพล

6

นางนิภา สีมาพล

7

นายนําพร สินธุศิริ

8

นางเตือนใจ แซภู

9

นางปรียา วงษบัวทอง

10

นายทรี พรหมกา

ประชาชนในชุ ม ชน ครอบคลุ ม ทุ กครั ว เรื อ นในพื้ น ที่
ชุมชนเครือขาย ประชาบรบือธรรม1-4 อายุ 78 ป
ประชาชนในชุ ม ชน ครอบคลุ ม ทุ กครั ว เรื อ นในพื้ น ที่
ชุมชนเครือขาย ประชาบรบือธรรม1-4 อายุ 59 ป
ประชาชนในชุ ม ชน ครอบคลุ ม ทุ กครั ว เรื อ นในพื้ น ที่
ชุมชนเครือขาย ประชาบรบือธรรม1-4 อายุ 55 ป
ประชาชนในชุ ม ชน ครอบคลุ ม ทุ กครั ว เรื อ นในพื้ น ที่
ชุมชนเครือขาย ประชาบรบือธรรม1-4 อายุ 65 ป
ประชาชนในชุ ม ชน ครอบคลุ ม ทุ กครั ว เรื อ นในพื้ น ที่
ชุมชนเครือขาย ชุมชนพระยาประสิทธิ์ อายุ 70 ป
ประชาชนในชุ ม ชน ครอบคลุ ม ทุ กครั ว เรื อ นในพื้ น ที่
ชุมชนเครือขาย ชุมชนพระยาประสิทธิ์ อายุ 65 ป
ประชาชนในชุ ม ชน ครอบคลุ ม ทุ กครั ว เรื อ นในพื้ น ที่
ชุมชนเครือขาย ชุมชนพระยาประสิทธิ์อายุ 65 ป
ประชาชนในชุ ม ชน ครอบคลุ ม ทุ กครั ว เรื อ นในพื้ น ที่
ชุมชนเครือขาย ชุมชนพระยาประสิทธิ์ อายุ 65 ป
ประชาชนในชุ ม ชน ครอบคลุ ม ทุ กครั ว เรื อ นในพื้ น ที่
ชุมชนเครือขาย ชุมชนพระยาประสิทธิ์ อายุ 67 ป
ประชาชนในชุ ม ชน ครอบคลุ ม ทุ กครั ว เรื อ นในพื้ น ที่
ชุมชนเครือขาย ชุมชนพระยาประสิทธิ์ อายุ 51 ป

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 สภาพปญหาและการจัดการขยะในพื้นที่ชุมชนในเขตดุสิตกรุงเทพมหานค
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหสภาพปญหาและการจัดการขยะในพื้นที่ชุมชนในเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร
สภาพปญหาและการบริหารจัดการขยะ
1. ปริมาณของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชน

2. ประเภทของขยะมูลฝอยในชุมชน

ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
1. ขยะเศษอาหาร ใบไม จะมี ป ระมาณ 1-2 กิโ ลกรั ม /
ครอบครัว คิดเปนรอยละ 40
2. พลาสติก แกว กระดาษ กระดาษ ผา ใยสังเคราะหคิดเปน
รอยละ 30
3. ขยะอันตรายเชน ถาน แบตเตอรี่ คิดเปนรอยละ 10
4. เหล็ก อลูมิเนียม กระปอง คิดเปนรอยละ 20
ขยะมูลฝอยในชุมชนแบงได 3 ชนิด คือ ขยะแหงขยะเปยก
และขยะอันตราย แบงตามคุณลักษณะไดดังนี้ คือ
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1. เศษอาหาร เศษไม .ใบไม มูลสัตว ซากสัตว เศษพืชเปลือก
ผลไม
2. เศษวัสดุกอสราง เถาฝุนละอองและถุงพลาสติกที่ใส
อาหารหรือของใชตาง ๆ เศษแกว กระดาษ ผา ยางใย
สังเคราะห เศษสินคา เศษพลาสติก
3. ขยะอั น ตราย สารเคมี ทิ้ ง แล ว ยาเสื่ อ มสภาพ

ของมีคม ภาชนะที่มี แรงดันและขยะมูลฝอยติดเชื้อ
ถาน แบตเตอรี่ ซากมือถือ คอมพิวเตอร
4. เศษโลหะถุงพลาสติกบางชนิดกลองพลาสติกและ
กระปองโลหะเหล็ก อลูมิเนียม กระปอง ฯลฯ
3. ปญหาที่เกิดจากขยะมูลฝอยในชุมชน
1. ถังขยะไมเพียงพอ ชาวบานไมแยกขยะเปยกขยะแหงใสปน
กัน และสวนใหญ ชาวบ านขาดสํ านึกและความรู ในการคั ด
แยกขยะกอนทิ้ง
2. ปริม าณขยะมาก ชุม ชนไม มีพื้นที่ รองรั บการจัดเก็บและ
การคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนและไมมีถังสีแยกขยะ
3. ปญหากลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอยสรางความรําคาญใหแก
ชุมชนที่พักอาศัย
4. แหลงน้ําเนาเสี ยจากการที่ข ยะมู ลฝอยมีอินทรี ยสารเนา
เปอยปะปนอยู เปนอันตรายตอการดํารงชีวิตของมนุษยและ
สั ต ว น้ํ า รวมทั้ ง ผลเสี ย ในด า นการใช แ หล ง น้ํ า เพื่ อ การ
นันทนาการ เปนแหลงเพาะพันธเชื้อโรคและสัตวนําโรคตางๆ
เชน หนู แมลงวัน เปนตน
5. การกําจัดขยะมูลฝอยที่ไมถูกหลักวิชาการของชาวบานใน
ชุมชนสรางความเดือดรอนรําคาญแกผูที่อาศัยขางเคียงสงผล
กระทบมลภาวะเปนพิษ เชน กลิ่นเหม็น ควัน ความสกปรก
ขาดความสวยงามและเปนระเบียบทําใหชุมชนไมนาอยู
6. ขยะมูลฝอยลนถัง ทําใหเกิดความสกปรก
4. การเก็บรวมรวมขยะมูลฝอยในชุมชน
1. ชุมชนไมมีพื้นที่ในการจัดเก็บรวบรวมขยะ และขาดการคัด
แยกขยะที่ดี
2. ชุมชนมีการจัดวางที่ทิ้งขยะแตจุดวางขยะอยูไกลทําใหการ
ทิ้งขยะตองเดินไกล และ ทําใหมีน้ําที่ถุงขยะหมด ตามทางทํา
ใหมีกลิ่นเหม็นถังขยะไมพอ
3. ชาวบานไมแยกขยะ ใสปนกัน มีพื้นที่ในการตั้งถังขยะนอย
ถามีพื้นที่จะสามารถแยกขยะไดรถเก็บขยะไมมาเก็บเพื่อขาย
จั ด เก็ บ ทุ ก วั น มาวั น เว น วั น ทํ า ให ข ยะล น ส ง กลิ่ น เหม็ น
เนื่องจากมีขยะอาหารปะปน
5. วิธีการขยะมูลฝอยที่เกิดจากชุมชน การกําจัดที่ถูกตองและ 1. ชาวบานในชุมชนไมมีความรูในการคัดแยกขยะ และไมรูวา
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เหมาะสมในชุมชน

6. การขนสงขยะและพฤติกรรมคนเก็บขยะในชุมชน

7. วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยในชุมชน

ขยะชนิดใดสรางมูลคาเพิ่ม นํามาขายได ใชซ้ํา หรือตองกําจัด
อยางไร
2. มีจุดทิ้งขยะหนาบาน อยูไกลและชาวบานแคเดินมาทิ้งลง
ถัง แตถังขยะที่คัดแยกขยะในชุมชน มีไมเพียงพอ
3. คนในชุมชนไมใหความรวมมือในการจัดการขยะชุมชนและ
ขางๆ ที่ เ ก็บ ขยะเพื่ อขายจัดเก็บ ไมเ ปนที่ กองรวมกันทําให
เกะกะ สกปรกและสงกลิ่น
4. ชาวบานในชุมชนจะแยกขยะใสถุงเองที่บานมาทิ้งถังขยะที่
ชุมชนตั้งไว ซึ่งที่ทิ้งขยะในชุมชนมีนอยและขาดถังขยะที่เปนสี
สําหรับการคัดแยกในการทิ้งขยะ
1. เจาหนาที่ไมเก็บถุงขยะทุกวัน จะมาสัปดาหละ 2 วัน
2. รถเก็บขยะไมม าเก็บเพื่อขายจัดเก็บทุกวัน มาวันเวนวัน
ทําใหขยะลน สงกลิ่นเหม็นคนในชุมชนไมใหความรวมมือใน
การจัดการขยะไมมีการเก็บ แยกขยะที่ดีพอสมควร มีถังแยก
ขยะนอยเกินไป รถเก็บขยะไมมีชองแบงแยกขยะที่เก็บทําให
การเก็บขยะของคนเก็บ ขยะของ กทม.โยนขยะรวมกันไวใ น
รถ
3. จุดดทิ้งขยะหนาบาน เจาหนาที่ไมเก็บถุงขยะทุกวัน จะมา
สัปดาหละ 2 วัน
4. ขาดจํานวนถังขยะ มีนอยเกินไป ควรเพิ่มจํานวนวันในการ
เขามาเก็บขยะใหมากกวานี้
1.คนในชุมชนจะแยกแยะขยะใสถุงที่บาน ขาดถังขยะที่เปนสี
สําหรั บการทิ้ง ขยะที่ แยกมาเนื่องจากชาวบ านในชุม ชนไม มี
ความรูในการจัดการขยะและชุมชนมีที่ทิ้งขยะนอย
2. มี การกําจัด มู ล ฝอยที่ ไ ม ถู กหนักวิช าการจะสร างความ
เดือดรอนรําคาญแกผูที่อาศัยข างเคียง รวมทั้งสง ผลกระทบ
ตอสิ่ง แวดล อมและสุข ภาพของประชาชน ทํ าให ชุม ชนขาด
ความสะอาด สวยงามและเป นระเบี ย บ และไม นาอยู การ
สูญเสีย ทางเศรษฐกิจ เช น ชุมชนะตองเสี ยคาใช จายในการ
เก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย คาชดเชยความเสียหายในกรณี
ที่เกิด เพลิ งไหม และ คารักษาพยาบาลหากประชาชนไดรั บ
โรคภัยไขเจ็บจากพิษของขยะมูลฝอย :ซึ่งชาวบานใชวิธีการ
เผา กวาดลงทอ เปนตน
3. ชุมชนไมมีแผนชุม ชนในการจัดการขยะในชุมชน ที่แนชั ด
และไมมีวิธีจัดการขยะที่ถูกตองตามหลักวิชาการ

จากการสัมภาษณพบวา ปญหาในการจัดการขยะในชุมชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เปนปญหาที่ยังไมสามารถ
แกไขได เนื่องจาก ปริมาณของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชน รอยละ 40 ขยะเศษอาหาร ใบไม จะมีประมาณ 1-2 กิโลกรัม/
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ครอบครัว พลาสติก แกว กระดาษ กระดาษ ผา ใยสังเคราะหคิดเปนรอยละ 30 ขยะอันตรายเชน ถาน แบตเตอรี่ คิดเปนรอย
ละ 10 เหล็ก อลูมิเนียม กระปอง คิดเปนรอยละ 20 ในปจจุบันชุมชนมีถังขยะนอยเกินไป ชาวบานขาดความรูในเรื่องการ
จัดการขยะในชุมชน การคัดแยกขยะ การนํามาใชซ้ําและการทําลายรวมถึงไมมีการคัดแยกขยะที่สามารถนํามาใชประโยชนได
เจาหนาที่ไมไดเขามาเก็บขยะทุกวัน ทําใหเกิดปญหา กลิ่นขยะมูลฝอยที่สรางปญหาความรําคาญใหแกคนในชุมชน แหลงน้ํา
เนาเสียที่มาจากขยะมูลฝอย เปนอันตรายตอการดํารงมนุษยและสัต วน้ํา และ เป นแหลงเพาะพันธุเชื้อโรคต างๆ สวนใหญ
ชาวบานในชุมชนจะแยกแยะขยะใสถุงที่บาน ชุมชนในพื้นที่เขตดุสิต ขาดถังขยะที่เปนสีสําหรับการทิ้งขยะที่แยกมาเนื่องจาก
ชาวบานในชุมชนไมมีค วามรูในการจัด การขยะและชุ มชนมีที่ทิ้ งขยะนอย ทํ าใหมีการกําจัดมูลฝอยที่ไมถูกหนักวิช าการซึ่ง
ชาวบ านใช วิธีการเผา กวาดลงท อ เป นการสร างความเดื อดร อนรํ าคาญแก ผู ที่ อาศั ย ข างเคี ย ง รวมทั้ ง ส ง ผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชน ทําใหชุมชนขาดความสะอาด สวยงามและเปนระเบียบ และไมนาอยูการสูญเสียทาง
เศรษฐกิจ เชน ชุมชนะตองเสียคาใชจายในการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย คาชดเชยความเสียหายในกรณีที่เกิดเพลิงไหม
และ คารักษาพยาบาลหากประชาชนไดรับโรคภัยไขเจ็บจากพิษของขยะมูลฝอย : เปนตน
สรุปและอภิปรายผล

ภาพรวมของปญหา การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในพื้นที่เขตดุสิตใน พ.ศ.2560 กลาวคือ ยังคงมี
ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น และขยะลนชุมชน โดยมีอัตราการผลิตขยะมูลฝอยเทากับ 0.98กิโลกรัม/คน/วัน ซึ่งมี
องคประกอบทางกายภาพของขยะมูลฝอย ดังนี้ เศษอาหาร เศษไม .ใบไม มูลสัตว ซากสัตว เศษพืชเปลือก
ผลไม คิดเปนรอยละ 40 เศษวัสดุกอสราง เถาฝุนละอองและถุงพลาสติกที่ใสอาหารหรือของใชตาง ๆ เศษแกว
กระดาษ ผา ยางใยสั งเคราะห เศษสิ นคา เศษพลาสติก คิดเปนรอยละ 30 ขยะอันตราย สารเคมีทิ้ งแล ว
ยาเสื่อมสภาพ ของมีคม ภาชนะที่มีแรงดันและขยะมูลฝอยติดเชื้อ ถาน แบตเตอรี่ ซากมือถือ คอมพิวเตอร
คิดเป นรอยละ 10 เศษโลหะถุงพลาสติก บางชนิดกล องพลาสติก และกระปอ งโลหะเหล็ก อลูมิเนีย ม กระปอง
ปญหาขยะมูลฝอยจึงกลายเปนวิกฤติการณที่ลุกลามไปตามอัตราการขยายตัวของชุมชนคิดเปนรอยละ 20
การแกไขปญหาขยะมูลฝอยที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด คือ การแกไขปญหาทที่ตนเหตุอันจะมีผลทําใหปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่ตองกําจัดมีจํานวนนอยลง กลาวคือ การลดปริมาณขยะมูลฝอยการคัดแยกขยะมูลฝอยและการนํากลับมาใชใหม
ซึ่งกระบวนการดังกลาว จําเปนตองไดรับความรวมมอจากหลายฝาย ซึ่งไดรับการพิสูจนจากสังคมทั้งภายในและตางประเทศ
วาสามารถลดมลพิษและทําใหชุมชนมีความนาอยูสอดคลองแนวคิดรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยตามทฤษฎีของ Coninck
และคณะ(1999) อธิบายถึงการแกไขปญหาขยะมูลฝอยไววา เทคโนโลยีเพียงอยางเดียวไมสามารถแกไขปญหาขยะมูลฝอยได
อยางแทจริงแตการวางแผนจัดการขยะมูลฝอยไดอยางมีประสิทธิภาพ ตองขึ้นอยูกบกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนซึ่ง
เปน ปจจัยสําคัญที่ตองผสมผสานเขากับเทคโนโลยีการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ซึ่งปจจัยพนฐานของการจัดการขยะมูลฝอย
ที่ดีตองอยูบนพื้นฐานของหลักการที่สําคัญ 3 ประการคือ หลักการการพัฒนาที่ยงยั่ ืน (Sustainable Development)
หลักการการคุมครองสิ่งแวดลอม (Environmental Protection) และหลักการความรับผิดชอบของประชาชนและการมสีวนร
วมของประชาชน ( Citizen Responsibility And Citizen Participation)
ในขอเท็จจริงชุมชนในพื้นที่เขตดุสิตยังคงประสบปญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยที่เห็นเดนชัด คือ ขาด
ความรูทางดานการจัดการขยะ การคัดแยกขยะที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ขาดแผนการจัดการขยะมลฝอยที่เหมาะสมกับพื้นที่
ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความสามารถและงบประมาณ ขาดแคลนพื้นที่ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและการเขามาจัดเก็บ
ขยะในชุมชนของกรุงเทพมหานคร รถเก็บขยะเขามาใหบริการที่ไมเพียงพอตอความตองการ ขาดอุปกรณถังขยะแยกสีในการ
คัดแยกขยะ
บริห ารจัด การขยะมู ลฝอยชมชนในพื้ นที่เ ขตดุสิ ตในป จจุบันไม มีการคัด แยกขยะมู ลฝอยโดยที่เ ทศบาลจัด วางถั ง
รองรับขยะมูลฝอยจากบานเรือนประชาชนและบางชุมชนประชาชนนําขยะมูลฝอยใสถุงมาวางไวหนาบานเพื่อใหรถขยะของ
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กรุงเทพมหานครมาทําการเก็บขน และขนสงไปกําจัด ซึ่งไมมี การคัดแยกขยะมูลฝอยที่สามารถขายไดออกและชุมชนไมมีพื้นที่
ในการจัดตั้งพื้นที่เก็บขยะเพื่อคัดแยก ซึ่งมีขยะสวนใดที่กอใหเกิดรายไดเพื่อที่จะนํากลับมาเปนรายไดของชุมชน
ซึ่งในปจจุบันชุมชนในเขตดุสิตมีแตใชงบประมาณเพื่อการจัดซื้อถังขยะเพิ่มมากขึ้นตามปริมาณของขยะที่เกิดขึ้นตาม
การเพิ่มขึ้นของชุมชนและประชากรดังนั้น จากองคความรูเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมสภาพปญหาและการจัดการขยะในพื้นที่
เขตดุ สิตที่มี ความเหมาะสมคื อ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ตองมาอบรมใหค วามรู กับชาวบานในพื้นที่
ชุมชนเขตดุสิตและตองใหชาวบานเขามามีสวนรวมเปนผูดําเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยเองและนําขยะมูลฝอยที่คัดแยกไดไป
ขายเพื่อเปนรายไดกลับมาสูชุมชนโดยตองมีพื้นที่คัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอยเพื่อดําเนินการคัดแยกขยะออกเปนวัสดุ
รีไซเคิล เชน กระดาษ พลาสติกขวดแกวและโลหะ เพื่อนํากลับมาใชซ้ําในชุมชน และติดตอคนที่มีรับซื้อขยะเขามารับซื้อขยะ
ในชุม ชนก็จะชวยลดปญ หาในการรอรถขยะจากกรุ งเทพมหานครและเปนการสร างรายได ให กับ ชุม ชนจากขยะที่มี มูล ค า
มูลฝอยอินทรีย ไดแก เศษอาหาร เศษการเตรียมอาหารในหองครัว เศษอาหารกิ่งไมใบไม ขี้สัตว ชุมชนควรนําไปหมักเปนปุย
อินทรียเพื่อจําหนายหรือจายแจก สรางรายไดหรือลดรายจายทําใหชุมชนมีปุยน้ําหมักในการปลูกผักสวนครัว การนําไปบํารุง
ตนไมในสวนสาธารณะเกาะกลางถนนสายหลัก เปนตน
ขอเสนอแนะ
ชุมชนในพื้นที่เขตดุสิต ตองมุงเนนการคัดแยกขยะตั้งแตการเก็บรวบรวม การจัดเก็บการเก็บขนและนําขยะมูลฝอย
มาทํ าการคัด แยกขยะรีไ ซเคิล โดยกําหนดเป นความรั บผิ ด ชอบของชุ ม ชนในพื้ นที่ เ ขตดุ สิ ตที่ ต  องดํ าเนินการเองตั้ ง แต เ ริ่ ม
ตนโครงการเพราะการรีไซเคิล สามารถลดปริม าณขยะมู ลฝอยที่ชุ มชนในพื้ นที่เขตดุสิตตองเก็บรวบรวม และเมื่อวิธีการทิ้ ง
ขยะมูล ฝอยมการเปลี่ ยนแปลงไป ระบบการเก็บรวบรวมขยะมูล ฝอย ก็ควรมีการเปลี่ ยนแปลงเพื่ อใหเ กิด ความเหมาะสม
สอดคล อง เช นกัน ดัง นั้นชุ มชนในพื้ นที่เ ขตดุ สิตตองมีศูนย คัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอยเพื่อทํ าการคัด แยกขยะและ
สามารถนําไปขายเปนรายไดของเทศบาล โดยตองประชาสัมพันธและสรางจิตสํานึกแกประชาชน เชน การคัดแยกขยะมูลฝอย
ณ แหลงกําเนิดการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชใหม
ชุมชนในพื้นที่เขตดุสิต ตองสรางเครอขายและพันธะรวมของผูประกอบการรับซื้อขายขยะมูลฝอยเพื่อรีไซเคิลและ
ประสานการดําเนินงานรวมกับผูประกอบการที่เกี่ยวของกับการรีไซเคิล การรับซื้อของเกา และรถซาเลง เปนอีกแนวทางใน
การมีสวนรวมใหความรวมมือในการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการอนุรักษสิ่งแวดลอม รัฐบาลตองสงเสริมใหการประกอบการ
ในลักษณะนี้ ดํารงอยูอยางแพรหลายและกระจายอยูทั่วไปในเขตชุมชนพื้นที่ในเขตดิสตเพื่อใหเกิดความสะดวกในการซื้อ-ขาย
ระหวางผูคัดแยกขยะในแหลงกําเนิดกับผูคาของเกาหรือชุมชนในเขตดุสิต โดยเฉพาะอยางยิ่งในจุดที่มีปริมาณขยะมูลฝอย
จํานวนมาก เชน ยานธุรกิจ เพื่อสนองตอบการจัดการขยะมูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใชใหม หรือนํากลับมาใชอยางเต็มที่
และตอเนื่อง โดยเปนผูสนับชุมชนในพื้นที่เขตดุสิต ใหสามารถสรางกลยุทธการบูรณาทํางานการบริหารจัดการขยะอยางยั่งยืน
ปพ.ศ. 2558-2562 ระหวางกรุงเทพมหานครกับชุมชนในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานครที่เหมาะสมตอชุมชนในพื้นที่
ซึ่งจะทําให การเก็บขน/การคัดแยก/การจัดเก็บ/การกําจัดขยะการลดลงของปริมาณขยะที่ตองกําจัด/และชุมชนสะอาดขึ้น/
ชุมชนเขมแข็งพึ่งพาตนเองไดตอไป
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บทคัดยอ
จากความเสื่อมของรางกายผูสูงอายุมีโอกาสเปนโรคเรื้อรังอยางเลี่ยงไมได ดวยเหตุนี้ผูสูงอายุจึงควรปรับพฤติกรรม
สุขภาพโดยมีมีสวนรวมรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพตนเอง การวิจัยครั้งนี้เปนเชิงพรรณนามีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม
การดู แ ลตนเองด า นอาหาร ด า นการออกกํ า ลั ง กาย ด า นปฏิ บั ติ ต นเมื่ อ ป วย และด า นอารมณ ข องผู สู ง อายุ ป จ จัย ที่ มี
ความสัมพันธตอพฤติกรรมการดูแลตนเอง ตัวอยางเลือกจากผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว อําเภอเมือง อําเภออัมพวา อําเภอบาง
คนที จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 402 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบสัมภาษณ ระยะเวลารวบรวมขอมูล 2
เดือน ขอมูลไดนํามาวิเคราะหขอมูลและนําเสนอดวยสถิติรอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหหาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยชีวสังคมกับพฤติกรรมการดูแลตนเองดวยสถิติไคสแควร
ผลการวิจัยพบวาพบวา1) ผูสูงอายุสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ76-80ป มีการศึกษาระดับประถมศึกษา สมรส พัก
อาศัยอยูกับอยูกับหลาน และอยูกับบุตร จํานวนสมาชิกในครอบครัว 2 คน อาชีพหลักเปนแมบาน/พอบาน มีรายไดตอเดือน
ต่ํากวา 6,000 สวนใหญมีรายไดนอยกวารายจาย มีรายไดจากการประกอบอาชีพและเบี้ยยังชีพ สวนใหญเปนเจาของที่ดินและ
ที่อยูอาศัย ดื่มกาแฟเปนประจํา มีโรคประจําตัวที่พบมากตามลําดับ คือ โรคความดันโลหิตสูง,ความดันโลหิตสูงกับเบาหวาน
,ความดันโลหิตสูงกับไขมันในเลือดสูง,เบาหวาน,ไขมันในเลือดสูง สวนใหญมีโรคประจําตัวมากกวาหนึ่งโรค ดานพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูสูงอายุอยูในระดับปานกลางทุกดานคือพฤติกรรมการดูแลตนเองดานอาหาร ดานการออกกําลังกาย ดาน
ปฏิบัติตนยามปวย และดานอารมณของผูสูงอายุ2)ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองคือ ระดับการศึกษา
และเพศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p < .05) ผลการศึกษาสามารถนําขอมูลไปวางแผนทางการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ
คือ การสงเสริมความรูเรื่องอาหาร การออกกําลังกาย การดูแลตนเองยามเจ็บปวย การจัดการความเครียดที่เหมาะสม จะชวย
ทําใหผูสูงอายุที่เปนโรคเรื้อรังมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น
คําสําคัญ : พฤติกรรมการดูแลตนเอง ,ผูสูงอายุ, โรคเรื้อรัง
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Abstract
From the degeneration of the body, the elderly are chronically unavoidable chronic diseases.
Therefore, the elderly should adjust their health behaviors by taking responsibility for their own health.
The purposes of this descriptive research were to study self-care behavior in food, exercise, practice on
sick, and emotional aspects of the elderly to find factors related to self-care behaviors. The samples, 402
persons, were selected from the elderly with the congenital disease in Muang District, Amphawa District,
Bang Khonthi District, Samut Songkhram Province. The 2-month data collection period was analyzed and
presented with percentage, average deviation. The relationship between biophysical factors and self-care
behaviors was analyzed with chi-square statistics.
The findings were as follows: 1) Most of the elderly were female, 76-80 years of age, with primary
education, married, living with grandchildren and with children, number of family members was 2, main
occupation was housewife / butler, monthly income is less than 6,000 baht, most of them have less
income than expenditure. Most of them earned income from occupation and subsistence allowance.
Most of them had their own land and housing. Most of them drink coffee regularly. Most of their
congenital diseases d were hypertension; hypertension and diabetes; hyperlipidemia;, and diabetes and
hyperlipidemia respectively. Most of them had 2 congenital diseases; Self-care behaviors of the elderly
were at a moderate level such as self-care behavior in food, exercise, practice on sick, and emotional
aspects of the elderly 2) Gender and educational factors correlate with self-care behaviors at a
statistically significant level of 0.05. Thus, the results of this research can be used as a basis for health
planning to promoting knowledge about food, exercise, self-care, appropriate stress management will
help the elderly with chronic disease have better health behaviors.
Keywords: Self-care behavior, elderly, chronic disease
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บทนํา
ตามพระราชบัญ ญัติสุขภาพแหง ชาติพ.ศ. 2550 ได ระบุเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญั ติฉบับนี้คือโดยที่
สุขภาพหมายถึง ภาวะของมนุษยที่สมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต ทางปญญาและทางสังคมเชื่อมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล
การวางระบบเพื่อดูแลแกไขปญหาดานสุขภาพของประชาชนจึงไมอาจมุงเนนที่การจัดบริการเพื่อการรักษาพยาบาลเพียงดาน
เดียวเพราะจะทําใหรัฐและประชาชนตองเสียคาใช จายมากและจะเพิ่มมากขึ้ นตามลําดับ ในขณะเดียวกันโรคและปจจัย ที่
คุกคามสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงและมีความยุงยากสลับซับซอนมากขึ้น จําเปนตองดําเนินการใหประชาชนมีความรูเทาทันมี
สวนรวม และมีระบบเสริมสรางสุขภาพและระวังปองกันอยางสมบูรณ(สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ. 2550)ดวย
ผลการสํารวจประชากรปพ.ศ.2557 พบวาดัชนีการสูงอายุของประเทศไทยเพื่มขึ้นจากรอยละ22.6ในปพ.ศ.2537เปนรอยละ
82.6ในปพ.ศ.2557 อัตราสวนพึ่งพิงวัยสูงอายุ เพื่มขึ้นจากรอยละ10.7ในปพ.ศ.2537เปนรอยละ22.3ในปพ.ศ.2557 อัตรสวน
เกื้อหนุนพบวามีแนวโนมลดลงจากรอยละ9.3ในปพ.ศ.2537เปนรอยละ4.5ในปพ.ศ.2557(สํานักสถิติแหงชาติ. 2557 ) จาก
ตัวเลขแนวโนมดังกลาว จึงเห็นไดวาผูสูงอายุไมสามารถฝากชีวิตที่เหลืออยูเพื่อใหลูกหลานปรนนิบัติในบั้นปลายของชีวิตโดย
มั่นใจไดเนื่องดวยจํานวนวัยแรงงานมีแนวโนมลดลง ดังนั้นการพึ่งพิงตนเองของผูสูงอายุจึงเปนปจจัยแรกที่สําคัญมากโดยตองมี
ความรูความเขาใจทัศนะที่ถูกตองจึงจะสงผลใหมีพฤติกรรมที่เหมาะสมสามารถดูแลตนเองไดและไมเปนภาระคนอื่น(สถาพร
บัวระพา. 2559) ซึ่งสํานักหลักประกันสุข ภาพแห งชาติเ ห็นวาภาคประชาชนจําเปนต องมีพฤติกรรมการดูแ ลสุสุขภาพของ
ตัวเองไปในทิศ ทางสง เสริ มสุ ขภาพอย างเหมาะสม ไมใ ชการเจ็บ ปวยเปนหนาที่ข องแพทยเพี ยงอยางเดียวรอยเปอรเ ซนต
เพราะโรคเรื้อรังหลายโรคเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง เชน การบริโภค การจัดการกับความเครียด การออกกําลังกาย
ที่เหมาะสม
กระทรวงสาธารณสุขหวงใยประชาชนที่บริโภคอาหารและใชชีวิตประจําวันไมถูกตอง สงผลใหประชากรโลกตาย
จากโรคเรื้อรังมากถึงรอยละ 60 จากจํานวนการตายของประชากรโลกทั้งหมดประมาณ 58 ลานคน ในป 2548 โดยเฉพาะ
จาก 5 โรคเรื้อรัง ไดแก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง โรคเหลานี้เปนโรค
ที่ผูปวยสรางขึ้นเอง แมจะเปนโรคนี้ปองกันไดแตนับวันสถานการณของโรคเรื้อรังกลับเขาขั้นวิกฤต ดวยโรคเรื้อรังเปนสาเหตุ
หนึ่งที่นําไปสูภาวะทุพพลภาพของผูสูงอายุไทย ซึ่งหลีกเลี่ยงภาวะพึ่งพาไมได จําเปนตองการการดูแลระยะยาวมากขึ้น แต
อยางไรวัยทํางานตองทํางานนอกบาน อพยพยายถิ่นไปยัง นิคมอุตสาหกรรมมากขึ้น สงผลใหผูสูงอายุขาดผูดูแลที่บาน
แนวโนมทางประชากรของประเทศไทยพบวาสถานการณทางประชากรของประเทศไทยโดยเฉพาะผูสูงอายุอีก4 ป
ขางหนาเราจะกลายเปนสังคมผูสูงอายุสมบูรณแบบ ในป พ.ศ.2564 เราเหลือเวลาเพียง4 ป ซึ่งตอนนั้นเราจะมีผูสูงอายุถึง20
%หรือประมาณ14-15ลานคน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2556 )ฉะนั้นผูสูงอายุจําตอง
กลับมาตระหนักวาตนนั่นแหละเปนที่พึ่งแหงตน จังหวัดสมุทรสงคราม มีจํานวนผูสูงอายุ 24,374คน จํานวนผูสูงอายุ ที่ปวย
เป นโรคเรื้ อรั ง 7,710คนจํานวนผู สู ง อายุ ที่ ช วยตนเองไม ไ ด 626คน สํ าหรั บ จํานวนผู สู ง อายุ แ ละดั ช นีก ารสู ง วั ย จัง หวั ด
สมุทรสงคราม จํานวน 38,260 คน ชาย 16,295 คน หญิง 38,260 คน จํานวนประชากรเด็กต่ํากวา 15 ป จํานวน 31,348
คน ดัชนีสูงวัยรอยละ 120.23 จากจํานวนประชากร 190,000 คนเศษ ซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามมีคาดัชนีการสูงวัยอยูในลําดับ
ที่ 5ของประเทศไทย(สํ านักข าวสมุท รสงคราม) ฉะนั้นผู วิจัย เห็ นถึ ง ความสํ าคั ญในการศึกษาพื้ นที่นี้ป ระกอบกับ ขณะนี้
วิทยาลัยสหเวชศาสตรไดยายมาประจําการที่อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามแลว สถาบันการศึกษาจําเปนตองมีสัมพันธภาพ
กับชุ มชนอย างมี ความสุ ข ซึ่งการลงพื้ นที่ เพื่อศึกษาสภาวะสุ ขภาพและโรคเรื้ อรัง ของผูสู งอายุที่ อยู ในวิถีชี วิตของชุมชนที่ มี
พฤติกรรมสุขภาพในการรับประทานอาหารรสชาติหวานจัดมันจัดเค็มจัดตามธรรมชาติดวยเพราะมีทรัพยากรธรรมชาติที่มี
ปริมาณมากมายในชุมชน อาทิมะพราว เกลือ อาหารทะเล เพื่อสืบคนสาเหตุดวยเหตุนี้จึงสมควรทําการศึกษาปญหาสุขภาพ
ผูสูงอายุโดยการสํารวจพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุในจังหวัดสมุทรสงคราม
วัตถุประสงคของการวิจัย
1.ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองดานอาหาร ดานการออกกําลังกาย ดานปฏิบัติตนยามปวย และดานอารมณของ
ผูสูงอายุ
2.ศึกษาความสัมพันธของปจจัยดานชีวสังคมกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ระเบียบวิธีวิจัย
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วิธีดําเนินการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive research) ประชากรและกลุมตัวอยางคือผูสูงอายุที่
อยูใน 3 อําเภอจังหวัดสมุทรสงคราม คืออําเภอเมือง อําเภออัมพวาและอําเภอบางคนที อายุ 60-80ป มีโรคประจําตัวมี
จํานวน141,075 คน เปนผูสูงอายุ 24,374 คน โดยเปนโรคเรื้อรัง 7,710 คน จํานวนกลุมตัวอยาง 402 คน กําหนดขนาด
ตัวอยางจากสูตรคํานวณ Taro Yamane การชักกลุมตัวอยาง(Sampling technique)
กลุมตัวอยางแตละอําเภอ = กลุมตัวอยางทั้งหมดxจํานวนประชากรแตละอําเภอ
จํานวนประชากรทั้งหมด
สวนการคัดเลือกแตละตําบล ไดใชโดยวิธีสุมตัวอยางแบบงายโดยการจับฉลากแบบไมใสคืน จํานวนตําบล ที่ชักตัวอยางไดจาก
การคํานวณตามสัดสวน ไดดังนี้ จํานวนตําบลสุมจากอําเภอ เมือง : อําเภออัมพวา : อําเภอบางคนที = 3 : 4 : 2
1.การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยติดตอขอลงพื้นที่ผานสาธารณสุขจังหวัด ประสานงานกับสาธารณสุขอําเภอเมือง,อําเภออัมพวา ,อําเภอบาง
คนที งานวิจัยฉบับนี้ผานการพิจารณาจริยธรรมในคนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใบรับรองจริยธรรมในคนเลขที่ COA.
1-019/2016 ลงวันที่ 29 พ.ย.2559 ดําเนินการเก็บขอมูลระหวาง ธ.ค.2559 –ม.ค.2560 โดยทีมวิจัยจะใชการสัมภาษณ
ผูสูงอายุเอง โดยเตรื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสัมภาษณดานพฤติกรรมสุขภาพ ที่ผานการตรวจจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3
ทาน มีคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามแตละขอกับวัตถุประสงค IOC ทั้งฉบับ.981คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ.874 ตอนที่
1 ขอมูลสวนบุคคลของผูสูงอายุประกอบดวย เพศ อายุสถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ จํานวนสมาชิก โรคประจําตัว
เครื่องดื่มประจํา เปนขอคําถามแบบเลือกตอบ และคําถามปลายเปด ตอนที่ 2 พฤติกรรมสุขภาพจํานวน 36 ขอ ประกอบดวย
4 ดานคือ ดานการรับประทานอาหาร,ดานการออกกําลังกาย,ดานการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวย ดานการจัดการความเครียด
2. การวิเคราะหขอมูลตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลเปนแบบสํารวจ ใชการวิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถี่ และ รอย
ละตอนที่ 2 พฤติกรรมสุขภาพการวิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางสวนบุคคลกับพฤติกรรมสุขภาพ ดวยสถิติวิเคราะหความสัมพันธ ดวยคาไคสแควร(Chi square)
ผลการวิจัย
ลักษณะสวนบุคคล
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ มีทั้งหมด 402 คนผลการวิจัยพบวาสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 77.9 อายุ
ระหวาง 76 – 80 ป คิดเปนรอยละ 36.1 รองลงมาอายุระหวาง 71-75ป คิดเปนรอยละ23.4 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
คิดเปนรอยละ 74.6 รองลงมาไมไดรับการศึกษา คิดเปนรอยละ 10.9 สถานะภาพสมรส คิดเปนรอยละ 55.5 รองลงมามี
สถานะภาพหมาย คิดเปนรอยละ 29.6 รองลงมามีสถานะภาพโสด คิดเปนรอยละ10.9
พักอาศัยอยูกับอยูกับหลาน และอยูกับบุตรรอยละ 17.7, อยูกับคูสมรส/อยูกับบุตรรอยละ 14.7, อยูคนเดียว/
อยูกับคูสมรส และ อยูกับบุตร รอยละ 11.9 มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 2 คน คิดเปนรอยละ 24.6 รองลงมามีจํานวน
สมาชิกในครอบครัว 3 คน คิดเปนรอยละ 16.4 และอันดับหามีจํานวนสมาชิกอยูคนเดียว รอยละ11.4
มีอาชีพหลักเปนแมบาน/พอบาน คิดเปนรอยละ 31.8 รองลงมาเปนเกษตรกร คิดเปนรอยละ 24.6 และมีอาชีพ
รับจาง คิดเปนรอยละ19.1 มีรายไดตอเดือนต่ํากวา 6,000 บาท คิดเปนรอยละ 81.3 รองลงมามีรายไดตอเดือนระหวาง
6,000-12,000 บาท คิดเปนรอยละ 11.9 สวนใหญมีรายไดนอยกวารายจาย คิดเปนรอยละ 45.8 รองลงมามีรายไดพอดีกับ
รายจาย คิดเปนรอยละ 45.0 มีรายไดจากการประกอบอาชีพและเบี้ยยังชีพ คิดเปนรอยละ 36.3 รองลงมามีรายไดจากบุคคล
ในครอบครัวและเบี้ยยังชีพ คิดเปนรอยละ 25.4 และรองลงมามีรายไดจากการประกอบอาชีพ บุคคลในครอบครัว และเบี้ยยัง
ชีพรอยละ11.2
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สวนใหญเปนเจาของที่ดินและที่อยูอาศัย คิดเปนรอยละ 67.2 รองลงมาเปนอาศัยอยูโดยไมตองเสียคาเชารอยละ
14.9 รองลงมาเปนเจาของที่อยูอาศัยแตตองเชาที่ดิน คิดเปนรอยละ 12.2 สําหรับการดื่มเครื่องดื่ม สี่อันดับแรก ดื่มกาแฟเปน
ประจํา คิดเปนรอยละ 33.8 รองลงมาดื่มโอวัลติน คิดเปนรอยละ 24.6รองลงมาดื่มโอวัลตินและกาแฟ คิดเปนรอยละ 7.4และ
รองลงมาดื่มน้ําหวานผสมเครื่องดื่มชูกําลัง คิดเปนรอยละ6.1 สวนใหญมีโรคประจําตัวที่พบมากที่สุดอันดับแรก คือ โรคความ
ดันโลหิตสูง คิดเปนรอยละ 30.8 รองลงมา ความดันโลหิตสูงและเบาหวานรอยละ8.7รองลงมาความดันโลหิตสูงและไขมันใน
เลือดสูงรอยละ8.2รองลงมาเบาหวานรอยละ3.7 อันดับหาไขมันในเลือดสูงรอยละ3.5
พฤติกรรมการดูแลตนเอง
ตารางที่1 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับพฤติกรรมของผูสูงอายุ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับพฤติกรรม

ดานการรับประทานอาหาร
3.8
1.รับประทานอาหารเชา
2.รับประทานอาหารที่ทํากันเองในครอบครัว
3.57
3.รับประทานอาหารเสริม เชน ซุปไกสกัด หรือรังนก
1.49
4. ดื่มสุรา, เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล หรือสูบบุหรี่
1.2
รวมพฤติกรรมดานการรับประทานอาหาร
1.995
ดานการออกกําลังกาย
1.ทํากิจกรรมตางๆ เชน ทําสวน ทํางานบาน ปลูกตนไม จนไดเหงื่อ 3.23
2.ทานมักนึกถึงการออกกําลังกายแตมักไมไดทําตามที่คิด
3.14
รวมพฤติกรรมดานการออกกําลังกาย
2.4303
ดานการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวย
1. ไดรับการตรวจรางกายคัด กรองโรคเปนประจําทุกป
3.41
2. นึกถึงเรื่องสุขภาพเปนอันดับแรก
3.31
3.เมื่อไดยาตัวใหมมาถามถึงผลขางเคียงของยา
1.89
4.กินสมุนไพรอาหารพื้นบานเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวยเล็กๆนอยๆ 1.79
รวมพฤติกรรมดานการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวย
2.2061
ดานการจัดการความเครียด
1.วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จะมีกิจกรรมรวมกับครอบครัวเชน
ทําบุญตักบาตร รับประทานอาหารนอกบานฯลฯ
3.31
2.เมื่อรูสึกเครียด ทานจะสวดมนต ไหวพระ นั่งสมาธิ
3.19
รวมพฤติกรรมดานการจัดการความเครียด
2.2793
ภาพรวมพฤติกรรมดูแลตนเอง
2.1314

0.571
0.724
0.718
0.638
0.22468

ปานกลาง

0.852
0.782
0.57493

ปานกลาง

0.891
0.792
1.037
0.873
0.50585

ปานกลาง

0.902
0.918
0.53553
0.35327

ปานกลาง
ปานกลาง

เมื่อพิจารณาระดับพฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทานอาหารของกลุมตัวอยางจําแนกเปนรายขอพบวารับประทานอาหาร
เชาค าเฉลี่ ยมากที่สุด 3.80 รองลงมารั บประทานอาหารที่ทํ ากันเองในครอบครั วคาเฉลี่ย 3.57 ส วนดื่ มสุรา, เครื่องดื่มที่ มี
แอลกอฮอล หรือสูบบุหรี่ คาเฉลี่ยนอยที่สุด 1.2 นอยรองลงมารับประทานอาหารเสริม เชน ซุปไกสกัด หรือรังนกคาเฉลี่ย
1.49 เมื่อพิจารณาระดับพฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกายของกลุมตัวอยางจําแนกเปนรายขอพบวาทํากิจกรรมตาง ๆ
เชน ทําสวน ทํางานบาน ปลูกตนไม รดน้ําตนไม จนไดเหงื่อ คาเฉลี่ยมากที่สุด 3.23 รองลงมาทานมักนึกถึงการออกกําลังกาย
แตมักไมไดทําตามที่คิดคาเฉลี่ 3.14 เมื่อพิจารณาระดับพฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวยของกลุมตัวอยาง
จําแนกเปนรายขอพบวาไดรับการตรวจรางกายเปนประจําทุกปคาเฉลี่ยมากที่สุด3.41รองลงมานึกถึงเรื่องสุขภาพเปนอันดับ
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แรกคาเฉลี่ย3.31 กินสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวยคาเฉลี่ยนอยที่สุด 1.79 เมื่อไดยาตัวใหมมาถามถึงผลขางเคียงของ
ยาคาเฉลี่ย1.89เมื่อพิจารณาระดับพฤติกรรมสุขภาพดานการจัดการความเครียดของกลุมตัวอยางจําแนกเปนรายขอพบวาใน
วันหยุด/ วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ทานจะมีกิจกรรม รวมกับครอบครัว เชน ทําบุญตักบาตร รับประทานอาหารนอกบาน
ฯลฯ คาเฉลี่ยมากที่สุด3.31 รองลงมาทานเมื่อรูสึกเครียด ทานจะสวดมนต ไหวพระ นั่งสมาธิคาเฉลี่ย3.19 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 2 ระดับพฤติกรรมของผูสูงอายุจําแนกจํานวนรอยละตามพฤติกรรมแตละดาน
พฤติกรรมการดูแลตนเอง

ระดับพฤติกรรม(n%)
ต่ํา
ปานกลาง
สูง
2.8
พฤติกรรมดานการรับประทานอาหาร
95.0
2.3
พฤติกรรมดานการออกกําลังกาย
4.2
48.5
47.3
พฤติกรรมดานการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวย
4.6
70.2
25.2
พฤติกรรมดานการจัดการความเครียด
4.2
63.6
32.2
ภาพรวมพฤติกรรมดูแลตนเอง
0.5
85.8
13.7
โดยรายละเอียดการวิจัยมีดังนี้ ผูสูงอายุโรคเรื้อรังมีพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยภาพรวมในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา
รายดานพบวาระดับพฤติกรรมของผูสูงอายุทุกดานอยูอยูในระดับปานกลาง โดยเฉพาะพฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทาน
อาหารมีคารอยละ มากที่สุด สวนพฤติกรรมดานการออกกําลังกายมีคารอยละ นอยที่สุด ดังตารางที่2
ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางปจจัยชีวสังคมกับภาพรวมพฤติกรรมดูแลตนเอง
ระดับพฤติกรรมดูแลตนเอง(รอยละ)
ปจจัยชีวสังคม
นอย
ปานกลาง
มาก
รวม
p-value
ᵪ2
เพศ
ชาย
17.5
4.9
22.4
หญิง
68.8
8.8
77.6
6.361
.012
รวม
100.0
ระดับการศึกษา
ไมไดรับการศึกษา
9.4
2.1
11.4
ประถมศึกษา
66.5
7.8
74.3
มัธยมศึกษาตน
4.
2.9
7.5
มัธยมศึกษาปลาย
3.6
0.5
4.3
อนุปริญญา
0.5
0.0
0.5
ปริญญาตรี
1.6
0.5
2.1
18.766
.002
โดยรายละเอียดจากการวิจัยมีดังนี้ ปจจัยทางชีวสังคม เพศ,พบวามีความสัมพันธพฤติกรรมการดูแลตนเอง ระดับการศึกษา
พบวามีความสัมพันธพฤติกรรมการดูแลตนเอง อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ดังตารางที่ 3
สรุปและอภิปรายผล
ดานลักษณะสวนบุคคล สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 76 – 80 ป จบการศึกษาระดับประถมศึกษา สมรส พัก
อาศัยอยูกับหลาน และอยูกับบุตร จํานวนสมาชิกในครอบครัว 2 คน มีอาชีพหลักเปนแมบาน/พอบาน รองลงมาเปนเกษตรกร
รับจาง มีรายไดตอเดือนต่ํากวา 6,000 สวนใหญมีรายไดนอยกวารายจาย มีรายไดจากการประกอบอาชีพและเบี้ยยังชีพ สวน
ใหญ เปนเจาของที่ดินและที่อยูอาศัย ดื่มกาแฟเปนประจํา มีโรคประจําตัวที่พบมากที่สุดอันดับแรก คือ โรคความดันโลหิตสูง
รองลงมา ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
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ดานพฤติกรรมการดูแลตนเอง จากการศึกษาจะเห็นไดวา ผูสูงอายุที่ปวยเปนโรคเรื้อรังมีพฤติกรรมการดูแลตนเองใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองด านการรับประทานอาหารอยู ในระดั บกลางคอนไปทางต่ํ า
เพราะมีคาเฉลี่ยเพียง1.995 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.225 คาดวานาจะขาดการกระตุนเตือนการใหเกิดความรู กําลังใจ
ความตระหนัก ทักษะ เปนระยะจากหนวยงาน ครอบครัวและชุมชน แตเมื่ อพิจารณารายขอจะเห็นวาสวนใหญพฤติกรรม
สุขภาพดูแลตนเองดานการรับประทานอาหารของผูสูงอายุดานสง เสริมมี3ขอคือจะมีพฤติ กรรมการรับประทานอาหารเช า
รับประทาน ปลา ถั่ว ดื่มน้ําสะอาดวันละ 8-10 แกวรับประทานผลไมหวานนอยและผัก ซึ่งเปนปจจัยสงเสริมสุขภาพในระดับ
มาก แตท วารับประทานขาวกลอง 1มื้อต ออยูระดับ ปานกลาง แตดานไมสงเสริม สุขภาพมี6 ขอคือรับประทานอาหารมัน ๆ
ทอด ๆ แกงกะทิ ขนมหวาน รสเค็มจัด ปลาเค็มระดับปานกลาง ดวยกลุมตัวอยางเปนผูปวยโรคเรื้อรังไดรับความรูจากแพทย
จึงระวังการกิน แตตางระดับจากการศึกษาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มี
พฤติกรรมระดับมากสุดในการรับประทานอาหารรสเค็มจัด กินผักนอย (วิภาพรและสุชาดา2550) สวนการบริโภคอาหารเสริม
และวิตามินเพื่อบํารุงรางกายอยูในระดับนอย นาจะเปนสาเหตุเพราะกลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดนอยกวารายจาย
เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการดูแลตนเองรายดาน พบวาดานพฤติกรรมการดูแลตนเองการออกกําลังกายของผูสูงอายุ
อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.4303 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.575 ประกอบกับสวนใหญผูสูงอายุมีอาชีพเกษตรกร มีเวลา
วางก็ชวยลูกหลานตามกําลังชวยกันทํามาหากินประกอบกับสวนใหญมีรายไดนอยกวารายจาย จึงเชื่อวาการทําสวนไดเหงื่อ
เปนการออกกําลังกาย สอดคลองกับเรียม นมรักษ (2558)การออกกําลังกายนั้นยังยึดถือวาการทํากิจกรรมตาง ๆ เชน ทําสวน
ทํางานบาน ปลูกตนไม รดน้ําตนไม ดายหญา จนไดเหงื่อและมักนึกถึงการออกกําลังกายแตมักไมไดทําตามที่คิด สอดคลอง
การทํางานบานคือการออกกําลังกาย คอนขางจะไมวางแผนเพื่อออกกําลังกาย เพราะไมมีเวลา การมีภาระตองดูแลคนใน
ครอบครัวเลี้ยงหลานดูแลคนปวย(วิภาพรและสุชาดา2550,วราภรณ2556) รวมทั้งขาดความรูการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับ
โรค และสภาพรางกายไมเอื้ออํานวย(วิไล ตาปะสี,ประไพวรรณ ดานประดิษฐ,สีนวล รัตนวิจิตร 2560) จากผลจากการศึกษานี้
นาจะต องเรง เสริ ม ความรู และโอกาสในการเปด เวที ออกกําลั ง กายแบบมี รู ปแบบที่ เ หมาะสมกับ สภาพป ญ หาสุ ขภาพของ
ผูสูงอายุ
ดานพฤติ กรรมสุ ข ภาพการปฏิ บัติ ต นในภาวะเจ็บป วยของผู สูง อายุอยู ใ นระดั บปานกลาง ค าเฉลี่ ย 2.206 ส วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.506 เมิ่อพิจารณารายขอพบวาสวนใหญพฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวยของกลุม
ตัวอยางเมื่อเจ็บปวยมีบุคคลใกลชิดคอยดูแลเอาใจใสจะนึกถึงเรื่องสุขภาพเปนอันดับแรกรวมทั้งไดรับการตรวจรางกายเปน
ประจํา จากการศึกษาความสัมพันธระหวางความรับผิดชอบตอสุขภาพตนเองกับภาวะสุขภาพและสมรรถภาพของผูสูงอายุ
จัง หวัด บุ รี รั ม ย (ปพิ ช ญา เสาไธสง. 2555) ส วนการถามถึ ง ผลข างเคี ย งของยาอยู ใ นระดั บ นอย เพราะขาดความรู แ ละ
รับประทานยาอื่นที่แพทยไมไดสั่ง จากการศึกษาปญหาการใชยาในผูสูงอายุ (ประเสริฐ อัสสันตชัย. 2558 ) สวนใชยาสมุนไพร
รับประทานเองโดยแพทยไม สั่ง จายยาอยุร ะดั บปานกลาง เพราะการใช ยาสมุนไพรแมเ ปนทางเลือกตามข อบ งชี้ เช น เพื่ อ
บรรเทาอาการ จากการศึกษาพฤติกรรมการใชยาในผูสูงอายุไทย(อุไรวรรณ, นิรนาท2558)รวมทั้งการที่ผูสูงอายุไมดูแลดาน
สุขภาพดวยความเขาใจมากพอก็จะมีปญหาสุขภาพ(Wanich Suksathan and Kantapong Prabsangob. 2016) จึงสะทอน
ใหเห็นจากการศึกษาวาตองใหความรูประโยชนและโทษของพืชสมุนไพรมากขึ้นกวานี้
ดานพฤติกรรมสุ ขภาพการจัดการความเครียดของผู สูงอายุอยูใ นระดับปานกลาง ค าเฉลี่ ย 2.279 สวนเบี่ย งเบน
มาตรฐาน 0.536 ซึ่งเมิ่อเปรียบเทียบทั้ง 4 ดานพบวาดานจัดการความเครียดมีคาเฉลี่ยสูงกวาอีก 3 ดาน แมจะอยูในระดับ
ปานกลางเหมือนกัน อธิบายไดวาประเทศไทยเปนเมืองพระพุทธศาสนา คนไทยจึงมีที่พึ่งทางใจไวยึดเหนี่ยวเมื่อมีความทุกขใจ
เมื่อพิจารณารายขอพบวาสวนใหญพฤติกรรมสุขภาพดานการจัดการความเครียดกลุมตัวอยางจะมีกิจกรรมสวดมนต ไหวพระ
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นั่งสมาธิ มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนในวัยเดียวกัน สอดคลองกับการศีกษาปจจัยที่มีผลตอความเครียดของผูสูงอายุอ.เมืองจ.
พิษณุโลก(ขนิษฐา ตลอดภพ และคณะ 2556)
ผลจากการวิจัยพบวา เพศมีความสัมพันธพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของผูปวยความดันโลหิตสูง (ไพรชล ตันอุด.
2549) อย างไรก็ต ามความสั ม พั นธ ข า งต น นี้ไ ม พ บใน(สั ญ ญา รั ก ชาติ ,สุ กัญ ญา ฉายาชวลิ ต )ระดั บ การศึ กษาพบว า มี
ความสัมพันธพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงในประเทศตุรกี (A.D. Akyol.2007) แตความสัมพันธ
ขางต นนี้ไ มพบในการศึ กษา (เนาวรั ตน จันทานนท ,สุกัญญา ฉายาชวลิต ) อธิบายไดวาเพราะโดยธรรมชาติ ของเพศหญิง มี
ลักษณะนิสัยสนใจในทุกรายละเอียด คิดมากวิตกกังวลหวงทุกอยางไปหมด มากกวาเพศชาย อยางไรก็ตามเพศชายมีโอกาส
เสี่ยงสูง ที่จะเสพของมึนเมางายกวา ฉะนั้นยามเจ็บปวยปจจัย ดานการบริโภคอาหาร การออกกําลัง กาย ก็จะใหความใสใ จ
พิถีพิถันละเอียดในการดูแลตนเอง สวนระดับการศึกษาอธิบายไดวาคนที่มีการศึกษาสูงยอมมีโอกาสการรับรูดีกวา จึงมีความรู
ความเขาใจถึ งคุณและโทษของเลือกบริโ ภคอาหาร การออกกําลังกาย การเขาถึงขอมูลไดงายในการเลือกปฏิบัติสิ่งที่ดีกับ
สุขภาพกายและใจของตน
ขอเสนอแนะ
ผลการศึกษาสามารถนําขอมูลไปวางแผนทางการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุที่เปนโรคเรื้อรังคือ การสงเสริ ม
ความรูเรื่องอาหาร การออกกําลังกาย การดูแลตนเองยามเจ็บปวย การจัดการความเครียดที่เหมาะสม เแกผูสูงอายุ จะชวยทํา
ใหปรับพฤติกรรมใหดียิ่งขึ้นไปในการดูแลตนเอง แตอยางไรก็ตามชุมชนก็จะเพิกเฉยละเลยใหผูสูงอายุดูแลตัวเองแตเพียงลําพัง
ไมได ควรจะใหกําลังใจ สนับสนุนใหรอบดาน เชนการบริหารจัดการดานงบประมาณในการทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพ เพราะ
จากการศึกษาผูสูงอายุมีรายไดนอยกวารายจาย ควรเขาใจเขาถึงจิตใจผูสูงอายุและควรพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพราะจาก
การศึกษาผุสูงอายุยังกินสมุนไพรหรืออาหารพื้นบานเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป วยเล็กๆนอยๆในสัดสวนนอยมาก แมในอดี ต
หลายปกอนกระทรวงสาธารณสุขเคยสงเสริมสมุนไพรสาธารณสุขมูลฐานมาแลวก็ตาม แสดงวาผูสูงอายุขาดการไดรับความรู
ตอเนื่องที่จําเปนและถูกตองเกี่ยวกับสมุนไพร สวนปจจัยทางเพศและการศึกษาที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
นั้น ถาเปนเพศชายก็ตองเนนใหความรูความตระหนักดวยกลวิธีที่เหมาะสม เพราะเพศชายมีโอกาสเสี่ยงดานการดื่มสุราของมึน
เมางายกวา ดานการศึกษากลวิธีให สุขศึกษาก็ควรเป นวิธีที่เขาใจไดงาย สาธิต เสริมทั กษะ ใหเหมาะกับ ระดับการรับรูและ
สภาพปญหาสุขภาพแตละคนหรือจัดสอนสุขศึกษาในกลุมยอย เพื่อนชวยเพื่อน แตกระนั้นก็ตามควรมีความรวมมือจากหลาย
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อบูรณาการงานผูสูงอายุใหมีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพอยางยั่งยืน
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Abstract
Research study The Older welfare of Sub - District Administration the district administration has
given to the elderly in the district Salee region. The Methodology: The Sample of this study consisted of
114 personnel. Simple random sampling The research instrument used for data collection was a
questionnaire. The statistical procedures employed included frequency, percentage, mean, standard
deviation, t-test,and One-way ANOVA. The results indicated that 1) Changes to the welfare and safety of
the older in the area of Tambon administrative District Salee Suphanburi at a low level. 2) The welfare of
the older Tambon administrative Salee. With the welfare of the older is moderate. 3) Satisfaction of
seniors who are eligible to receive benefits from the Tambon administrative Salee Suphanburi no
different. When classified by factors the level of statistical significance 05.
Keywords: The Older, Welfare, SAO Suphanburi
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บทนํา
รัฐมีหนาที่ตองดูแลประชากรของประเทศ ซึ่งเปนผูดอยโอกาสในการเขาถึงสวัสดิการพื้นฐานตาง ๆ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งสําหรับผูสูงอายุประกอบกับการที่ผูสูงอายุในประเทศตาง ๆ มีจํานวนมากขึ้นเนื่องจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีทํา
ใหมีการพัฒนาในดานอาหารและยา รวมตลอดถึงการพัฒนาในดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม อันสงผลใหมนุษยมีสุขภาพอนามัย
แข็งแรงมากขึ้น อายุยืนมากขึ้นดวยในขณะที่มีเด็กคลอดออกมาจํานวนนอยลง จนไมมีความสมดุลและทําใหสังคมกลายเปน
สังคมผูสูงอายุซึ่งเริ่มมีหลายประเทศที่เขาสูสังคมผูสูงอายุ เชน ประเทศญี่ปุน ประเทศสิงคโปร และประเทศไทย เปนตน จึงทํา
ใหผูสูงอายุเปนกลุมเปาหมายสําคัญที่รัฐพึงตองใหความสําคัญในการดําเนินการจัดสวัสดิการสังคม( วรพจน จรัสศรี.2545)
( วรพจน จรัสศรี.2545)สําหรับประเทศไทยนั้น จากคําแถลงนโยบาย ของคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ จันทร
โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงตอสภานิติ บัญญัติแหงชาติวันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 และหนึ่งในนโยบายทั้ง 11 ดานจะเห็นได
วา รัฐบาลยังไดให ความสําคัญของการเตรียมความพรอมของผูสูงอายุเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมที่
เหมาะสม เพื่ อ สร างสรรค แ ละไม ก อภาระต อสั ง คมในอนาคตโดยจัด เตรี ย มระบบการดู แ ลในบ าน สถานพั กฟ น และ
โรงพยาบาล ที่เปนความรวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการ คลังสําหรับ
ผูสูงอายุ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ไดตระหนักถึงเรื่องการจัดสวัสดิการสังคมจึงได
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ซึ่งเรื่องการจัดสวัสดิการสังคมไดถูกกําหนดเปนเปาหมายหนึ่งของ สภาปฏิรูปแหงชาติทําหนาที่ศึกษา
และเสนอแนะ ทําให สภาปฏิรูปแห งชาติไ ดนําประเด็นดังกลาวมาศึกษาและ เสนอแนะเพื่อใหเ กิดการปฏิรูป ในดานตาง ๆ
ภายใตแนวคิด 4 ประการ คือ 1) เปนสวัสดิการที่ดูแลคนไทยตั้งแตเกิดจนตา 2) เปนสวัสดิการที่ชวยลดความเหลื่อมล้ําของ
สังคมไทยในระยะยาวและเปนระบบสวัสดิการที่นําไปสูความเปนสังคมของระบบสวัสดิการ 3) มีการมองเปนภาพรวมโดยยึด
องคป ระกอบของระบบสวัส ดิการสั ง คม หรื ออาจเรี ยกวา “เสาหลั ก ของระบบสวัส ดิการสั งคม” (Pillars of Welfare
System) 4 องค ประกอบคื อ การใหบ ริการสั งคม ระบบ ประกันสั งคม ระบบการชวยเหลือสังคม และระบบการสงเสริ ม
สนับสนุนหุนสวนทางสังคม 4) ตองคํานึงถึงความเปนไปไดทางการเงินและการบริหารจัดการวาสังคมไทยตองรับภาระและ
พรอมใจกันในการจัดการ โดยภาคสวนตาง ๆตองเขามามีบทบาทไมวาจะเปนชุมชน ภาคธุรกิจ องคกรที่ไมแสวงหาผลกําไร
เปนตน
(สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแหงชาติ. 2558 ). สภาปฏิรูป
แหงชาติมีมติแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูประบบรองรับการเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศ ไทย เพื่อดําเนินการตามวาระปฏิรูป
พัฒนาขอเสนอการปฏิรูปตามวาระปฏิรูป ที่ 30 : การปฏิรูประบบเพื่อรองรับ สังคมผูสูงวัยของประเทศไทยดานเศรษฐกิจ
สภาพแวดลอม สุขภาพ และสังคม โดยมีเปาประสงคการปฏิรูประบบ รองรับสังคมสูงวัยไดแก 1)ประชากรไทยพึ่งตนเองได
นานที่สุด มีหลักประกันทางรายไดที่มั่นคงไปจนบั้นปลายของชีวิตและมีสวนรวมเปนพลังใหกับสังคมไดนานที่สุด 2) รัฐ เอกชน
ทองถิ่น ภาคประชาชน มีสวนรวมในการสงเสริมความอยูดีมีสุขของประชากรทุกวัยตลอดจนเสริมสรางศักยภาพของครอบครัว
และชุมชนในการรองรับสังคมสูงวัย
ในที่ประชุมสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติในเดือน สิงหาคม 2558 มีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติ สงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เด็ก รัฐบาลควรปรับปรุงสํานักงานสงเสริมสวัสดิ์ภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คน
พิการและผูสูงอายุ โดยเปลี่ยนแปลงชื่อและอํานาจหนาที่ใหสอดคลองกับการจัดตั้ง สํานักงานฯ โดยใหเปนไปตามกฎหมาย
ฉบับนี้ และดําเนินการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานผูสูงอายุแหงชาติ. 2545) ในส วนข อง ภาค ป ร ะ ช าชน เ ส นอการ
ขับเคลื่อนกฎหมายคุมครองสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ หวังสราง การมีสวนรวมโดยการเสนอการขับเคลื่อนรวมกับกฎหมาย
กองทุนการออมแหงชาติเพื่อความครอบคลุมโดย คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายดานสวัสดิการสังคม ใน
คณะกรรมการปฏิ รูป กฎหมาย (คปก.) รวมกับสมาคมสภาผูสู งอายุ แห งประเทศไทยฯ และมูล นิธิส ถาบันวิจัยและพัฒ นา
ผูสูงอายุไทย (มส.ผส.) ไดจัดใหมี เวทีสาธารณะแนวทางการขับเคลื่อนรางพระราชบัญญัติคุมครองสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
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ชีวิตผูสูงอายุ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 เพื่อนําเสนอแนวทางการปรับปรุงกฎหมายดานสวัสดิการสังคมเพื่อผูสูงอายุและใหเกิด
การประสานความรวมมือเครือขายดานผูสูงอายุภาคประชาสังคม องคการปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ
เพื่อขับเคลื่อนใหมีการปรับปรุงกฎหมายดานสวัสดิการสังคมเพื่อผูสูงอายุในการปฏิรูปกฎหมาย รวมถึง การบังคับใชกฎหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ
องค การบริ ห ารส วนตํ าบลสาลีจึง เป นอีกหนวยงานหนึ่ง ที่ เ ปนกลไกของรั ฐ ในการจัด สวัส ดิการสั ง คมที่ มี จํานวน
ผูสูงอายุในเขตรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นทุกปการจัดสวัสดิการผูสูงอายุจึงเปนการตระหนักใน หนาที่ตามกฎหมายและหนาที่ใน
ฐานะเปนสวนหนึ่งของสังคมในการดูแลผูสูงอายุซึ่งนับ ไดวาเปนปูชนียบุคคลที่มีคุณคาในสังคมและชุมชนนั้น ดังนั้นเมื่อสภาพ
ทางสังคมสมัยใหมไดเขามามีอิทธิพลตอการ ดํารงชีวิตของมนุษยการดํารงชีวิตมีความซับซอนมากขึ้น สภาพความเปนอยูที่
เปลี่ย นแปลงไปตามกระแส สั งคมสงผลกระทบต อผูสู งอายุ ในช วงปจฉิมวัยของชีวิต ที่ส ภาพความถดถอย เสื่อมโทรมของ
รางกาย จิตใจ อารมณไดรุมเรา ดังนั้นจึงมีความ สําคัญจําเปนอยางยิ่ง ที่จะตองทําการศึกษาเรื่องการจัดสวัสดิการผูสูงอายุใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลสาลี อําเภอบางปลาม า จัง หวัดสุพ รรณบุ รี เพื่อใหได ทราบถึ งการจัดสวัส ดิการผูสูงอายุ เพื่ อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่รัฐจัดใหผูสูงอายุซึ่งมีความสําคัญ จําเปนในการดํารงอยูของผูสูงอายุ ทั้งนี้เพื่อเปน แนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุใหไดรับความสะดวกสบายตามสิทธิอันพึงมีพึงไดในฐานะ พลเมืองของรัฐและในฐานะเปนพลเมืองผูที่
ทําคุณประโยชนสรางคุณงามความดีแกสังคมมาเปนเวลายาวนานตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการจัดสวัสดิการผูสูงอายุของเขตองคการบริหารสวนตําบลสาลีจัดใหแกผูสูงอายุของเขตพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลสาลี จังหวัดสุพรรณบุรี
สมมติฐานของการวิจัย
การจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุของเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลสาลี จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีปจจัยสวนบุคคล
แตกตางกัน มีผลกระทบที่แตกตางกัน
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุของเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลสาลี จังหวัดสุพรรณบุรี
1. ดานการศึกษา (Education) 2. ดานสุขภาพอนามัย (Health) 3. ดานที่อยูอาศัย (Residence) 4. ดานการทํางานและ
การมีรายได (The work and earn income) 5. ดานนันทนาการ(Recreational) ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คื อ
ผูสูงอายุในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลสาลี จังหวัดสุพรรณบุรี มีจํานวน ทั้งสิ้น 114 คน ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
ไดแก เพศ อายุ คุณวุฒิ รายได อาชีพเดิม สถานภาพสมรส จํานวนบุตร สถานะในครอบครัว ภาวะสุขภาพอนามัย ระยะเวลา
ที่อาศัย อยู และสวัส ดิ์ภาพความปลอดภัย ของเขตพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลสาลี จังหวัด สุพรรณบุรี การศึกษาครั้ง นี้
ดําเนินการวิจัยในชวงปการศึกษามิถุนายน 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2559(องคการบริห ารสวนตําบลสาลี จ.สุ พรรณบุรี 1
พฤศจิกายน 2559 )
กรอบแนวคิดของการวิจัย
ผูวิจัย จึงทําการศึกษา เรื่ อง การจัด สวัส ดิการผูสูง อายุข องเขตองคการบริห ารสวนตําบลสาลี จังหวัดสุพรรณบุ รี
เพื่อใหเกิดแนวทางการจัดสวัสดิการผูสูงอายุ ตามแนวคิดที่สอดคลองกับตัวแปรอิสระ (Independent Variable) และตัว
แปรตาม (Dependent Variable) โดยประยุกตใชทฤษฎีของเฮิรซเบิรก (Herzberg and other. 1959, pp. 60-63) ผู
ศึกษาวิจัยจึงไดกําหนดตัวแปรในการศึกษา ดังนี้
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ตัวแปรที่ 1
ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. คุณวุฒิ
4. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
5. อาชีพเดิม
6. สถานภาพสมรส
7. จํานวนบุตร
8. สถานะในครอบครัว
9. ภาวะสุขภาพอนามัย
10. ระยะเวลาที่อาศัยอยู

ตัวแปรที่ 2

การจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ
1. ดานการศึกษา (Education)
2. ดานสุขภาพอนามัย (Health
3. ดานนันทนาการ (Recreational)
4. ดานที่อยูอาศัย (Residence)
5. ดานการทํางานและการมีรายได
(The work and earn income)

ระเบียบวิธีวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผูสูงอายุของเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลสาลี จํานวน 160 คน โดย
คํานวณหาขนาดของกลุ มตั วอย างด วยสู ต รของทาโร ยามาเน ที่ ร ะดั บความเชื่ อมั่ น 95% และความคลาดเคลื่ อน 5%
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Yamane, 1970, p.886 - 887)
สถิติที่เกี่ยวของในการวิเคราะหขอมูลเพื่อพรรณนาขอคนพบจากการวิจัยและทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยแยก
สถิติออกเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) อธิบายคุณลักษณะกลุมตัวอยางที่
ทําการศึกษา โดยคาสถิติที่ใช คือ ใชคารอยละ (Percentage) และแจกแจงความถี่ (Frequency) บรรยายลักษณะของขอมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ คุณวุฒิ รายได อาชีพเดิม สถานภาพสมรส จํานวนบุตร สถานะในครอบครัว
ภาวะสุ ข ภาพอนามั ย และระยะเวลาที่ อาศั ย อยู ใ ช ค าเฉลี่ ย (Mean) โดยมี สั ญ ลั กษณ ( ) และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) โดยมีสัญลักษณ (S.D.) ในการวิเคราะห เพื่อแสดงระดับการจัดสวัสดิการผูสูงอายุของเขตองคการ
บริหารสวนตําบลสาลี จังหวัดสุพรรณบุรี
สวนที่ 2 ทําการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระดับการจัดสวัสดิการผูสูงอายุจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล โดย
ใช t - test สําหรับตัวแปรอิสระมี 2 กลุม และใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) สําหรับตัว
แปรอิสระ ที่มีตั้งแต 2 กลุมขึ้นไป กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหการจัดสวัสดิการของผูสูงอายุของเขตองคการบริหารสวนตําบล จากการศึกษาพบวาในภาพรวม
ผูสูงอายุของเขตองคการบริหารสวนตําบลสาลี มีระดับการจัดสวัสดิการของผูสูงอายุของเขตองคการบริหารสวนตําบลสาลี ใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยปานกลางเปนอันดับที่ 1 คือ ดานการทํางาน
และการมีรายได รองลงมา คือ ดานการศึกษา และดานนันทนาการ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยปานกลางเปนอันดับสุดทาย คือ ดาน
ที่อยูอาศัย และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยคือดานสุขภาพอนามัย ซึ่งแนวทางในการพัฒนาการจัดสวัสดิการผูสูงอายุ พบวา ควรมุงเนน
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ไปที่ความพึงพอใจดานการจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุที่มีความตองการอยูในระดับมากจํานวน 5 ดาน ประกอบดวย ดาน
การศึกษา ดานสุขภาพอนามัย ดานนันทนาการ ดานที่อยูอาศั ย และดานการทํางานและการมีรายได ซึ่งควรประกอบดวย
ปจจัยตาง ๆ ที่สัมพันธกันหลากหลายปจจัยในลักษณะการดูแลเปนเครือขาย เปนสิ่งที่ชวยใหการดูแลผูสูงอายุสมบูรณยิ่งขึ้น
ภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคส วนในชุมชน ซึ่งรวมถึงตั วผูสูง อายุ เองดวย อันจะทําใหการจัด สวัสดิ การผูสูงอายุมี ความ
สอดคลองกับความพึงพอใจของผูสูงอายุ สงผลใหผูสูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดีตอไป
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึ กษาพบวาผู สู งอายุใ นเขตพื้นที่องคการบริ หารส วนตํ าบลสาลี จัง หวัด สุพ รรณบุ รี มีจัด สวัส ดิการของ
ผูสูงอายุในภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับปานกลาง ชี้ใหเห็นวา การจัดสวัสดิการสังคมภาครัฐที่ดําเนินการอยูใน
ปจจุบัน ยังตอบสนองตอความตองการของผูสูงอายุไดไมครอบคลุมทุกดานเทาที่ควร ซึ่งสามารถเรียงลําดับมากไปหานอย
ไดแก ดานการทํางานและการมีรายได ดานการศึกษา ดานนันทนาการ ดานที่อยูอาศัย และดานสุขภาพอนามัย ตามลําดับ
เมื่ อกลาวถึ งด านการทํ างานและการมี รายได ผูสู งอายุ มีค วามพึ งพอใจกับ การจัดตั้ งสหกรณสําหรั บผู สูง อายุเ พื่ อ
สงเสริมการออม การสงเสริมการจัดตั้งกองทุน การสงเสริมการทํางานหรือ อาชีพที่เหมาะสม และการเพิ่มเบี้ยยังชีพเพื่อให
เพียงพอ ในการดํารงชีวิต สอดคลองกับงานวิจัยของ ทัศนีย สุวดิษฐ (2554) ไดวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการ
จายเบี้ยยังชีพศึกษากรณีเทศบาลตําบลเจาพระยาสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจของ
ผูสูงอายุตอการจายเบี้ยยังชีพ ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลเจาพระยา ในภาพรวม พบวา ผูสูงอายุสวนใหญมีความพึงพอใจตอ
การจายเบี้ยยังชีพอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ พรพรม ไขชัยภูมิ(2554)ไดวิจัยเรื่อง ความตองการสวัสดิการ
สํา หรับ ผูสูง อายุของเทศบาล ตําบลโนนไทย อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสี มา 1 ผลการศึ กษาประเด็ นความตองการ
สวัสดิการของผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุของเทศบาลตําบลโนนไทย ไดรับสวัสดิการการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ อยางทั่วถึง แต
ตองการใหเพิ่มวงเงินเบี้ยยังชีพ เปนเดือนละ 1,000 บาท ความตองการอื่นที่สําคัญ คือ ตองการพัฒนาตนเองและตองการมี
สวนรวม ในกิจกรรมทางสัง คม และตองการการรวมกลุมในลั กษณะเครือข าย ตองการให มี ศูนย บริการผู สูง อายุ ในชุ มชน
ขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้คือเทศบาลตํา บล โนนไทยควรจัดใหมีศูนยบริการชุมชนเอนกประสงคแกผูสูงอายุจัดใหมี
บุคลากร ของเทศบาลที่รับผิดชอบดานผูสูงอายุ รวมทั้งการสงเสริมใหมีอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ (อผส). และสนับสนุนใหมีการ
จัดตั้งกองทุนสงเสริมสวัสดิการผูสูงอายุ ในชุมชน
ดานการศึกษา ผูสูงอายุมีความพึงพอใจกับการไดรับการฝกอบรมดานอาชีพที่เหมาะสมกับวัยของผูสูงอายุ การไดรับ
ความรูที่เหมาะสมโดยเฉพาะเรื่องที่จําเปนตอผูสูงอายุ เชน ดานสุขภาพ ดานศาสนา ดานสวัสดิการที่รัฐใหการสนับสนุน การ
ไดรับโอกาสในการแสดงความสามารถในฐานะเปนคลังสมอง เชน การเผยแพรภูมิปญญา และการไดรับการรณรงคใหสังคมมี
จิตสํานึกและตระหนักถึงคุณคาและศักดิ์ศรีของผูสูงอายุ การไดรับความรูโดยการเผยแพรทางสื่อ วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ
สอดคลองกับงานวิจัย ของ วันชั ย ชูป ระดิ ษฐ (2554)ได ศึกษาเรื่อง ความตองการไดรั บสวัส ดิการสังคมของผูสูง อายุใ นเขต
เทศบาลตําบลลําทับ อําเภอลําทับ จังหวัดกระบี่ พบวาผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลลําทับมีความตองการสวัสดิการสังคมอยู
ในระดั บ สู ง มาก ในด านการศึ กษา และสอดคล องกับ แนวคิ ด ของระพี พ รรณ คํ าหอม (2549 หนา 18-21) ได กล าวถึ ง
องคประกอบของงานสวัสดิการสังคมโดยทั่วไป ไดแกการศึกษา (Education)และสอดคลองกับ ขอบเขตงานสวัสดิการของ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย(2551) ที่เกี่ยวของกับ การพัฒนาสภาพความเปนอยูของประชาชนในสังคม
ใหมีความเปนอยูที่ดีไดแก การมีการศึกษาที่ดี
ดานนันทนาการ ผูสูงอายุมีความพึงพอใจกับการลดราคาคาโดยสารยานพาหนะแกผูสูงอายุในชวงเทศกาลตาง ๆเพื่อ
ส ง เสริ ม ให ผู สู ง อายุ ไ ด ท องเที่ ย วและพั ก ผ อ น การจัด ตั้ ง และดํ า เนิ น งานชมรมผู สู ง อายุ และเครื อ ข า ยการจั ด สถานที่
สวนสาธารณะสนามกีฬาสําหรับออกกําลังกายและพักผอนที่เหมาะสมปลอดภัยสําหรับผูสูงอายุ สอดคลองกับแนวคิดของ
ระพี พรรณ คําหอม (2549, หนา 18-21) ได กล าวถึงองค ประกอบของงานสวัสดิ การสัง คมโดยทั่ วไป ไดแ ก นันทนาการ
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(Recreation) และแนวคิดของศศิพัฒน ยอดเพชร (2544, หนา 21-22) เห็นวา บริการสังคม (Social Services) เปนบริการที่
จัดขึ้นโดยภาครัฐและเอกชนเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ไดแก นันทนาการ
ดานที่อยูอาศัย ผูสูงอายุมีความพึงพอใจการบริการของรัฐในการจัดสวัสดิการสถานสงเคราะหคนชราประเภทไมเสีย
คาใชจาย การเขาไปอาศัยในสถานสงเคราะหคนชรา และการบริการการจัดตั้งสถานสงเคราะหคนชราในระดับตําบล การจัด
สวัสดิการแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ําเพื่อที่อยูอาศัยของผูสูงอายุ สอดคลองกับงานวิจัยของวันชัย ชูประดิษฐ (2554) ไดศึกษาเรื่อง
ความตองการไดรับสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลลําทับ อําเภอลําทับ จังหวัดกระบี่ พบวาผูสูงอายุในเขต
เทศบาลตําบลลําทับ มีค วามตองการสวัสดิ การสั ง คม ด านที่อยูอาศั ยมี ความต องการนอยกวาด านอื่น ๆ และงานวิจัยของ
ปรารถนา มะลิไทยและคณะ (2553)ไดศึกษา ปจจัยที่มีผลตอความตองการบริการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุในเขตเทศบาล
จังหวัดมหาสารคาม พบวาความตองการบริการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุในเขตเทศบาล จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมและ
รายดานอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยรายดานมากที่สุดและ รองลงมา 3 อันดับ ไดแกดานสุขภาพอนามัย ดานการสงเสริม
อาชีพ และดานการสงเคราะหที่อยูอาศัย ตามลําดับ และงานวิจัยของจันทรเพ็ญ ลอยแกว (2555) ไดศึกษาความตองการใน
การไดรับ สวัสดิการสังคมของผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ผูสูงอายุประสบปญหา
ดานที่พักอาศัยมีขอเสนอแนะใหเทศบาลจัดใหมีโครงการซอมแซม หรือ จัดหาที่พักอาศัย และยังสอดคลองกับแนวความคิด
ของระพีพรรณ คําหอม (2549, หนา 18-21) ไดกลาวถึงองคประกอบของงานสวัสดิการสังคมโดยทั่วไป ไดแก ที่อยูอาศัย
ศศิพัฒน ยอดเพชร (2544, หนา21-22) เห็นวา บริการสังคม (Social Services) เปนบริการที่จัดขึ้น โดยภาครัฐและเอกชน
เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ไดแก ที่อยูอาศัย
และดานสุขภาพอนามัย ผูสูงอายุมีความพึงพอใจการไดรับการจัดบริการการแพทยทางเลือกในการดูแลสุขภาพของ
ผูสูงอายุ เชน การแพทยแผนไทย การไดรับการจัดบริการใหคําปรึกษาทั่วไปแกผูสูงอายุ การไดรับความสะดวกโดยมีชองทาง
พิเศษสําหรับผูสูงอายุในโรงพยาบาล การไดรับความสะดวกจากสถานบริการสาธารณสุขใกลบาน (อนามัย) และการไดรับการ
รักษาโดยไมต องเสี ยค าใชจาย สอดคล องกับ แนวคิด ของ ระพีพ รรณ คําหอม (2549, หนา25) กล าวไววา หลักการของ
สวัสดิการสังคมไทยที่สําคัญ ไดแก ความตองการขั้นพื้นฐาน (Basic Needs) ประชาชนทุกคนควรไดรับบริการสวัสดิการสังคม
ขั้นพื้นฐานจากรัฐเชน บริการสุขภาพอนามัยของรัฐ อีกทั้งยังสอดคล องกับขอบเขตงาน ดานสวัสดิการสังคมของกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษย ไดกําหนดขอบเขตงาน สวัสดิการที่ เกี่ย วของกับ การพั ฒนาสภาพความเปนอยูของ
ประชาชนในสังคมใหมีความเปนอยูที่ดี คือการมีสุขภาพอนามัยที่ดี อีกทั้งยังสอดคลองกับ พระราชบัญญัติผูสูงอายุพ.ศ. 2546
กําหนดให ผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการคุมครองการสงเสริมและการสนับสนุนในดานตาง ๆ เชน การบริการ ทางการแพทยและ
การสาธารณสุข
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
การศึกษาวิจัยครั้ งนี้ศึกษาเฉพาะผู สูงอายุ เทานั้น ซึ่งอาจจะไมสมบู รณ ดังนั้นควรมีการศึกษาการปฏิบั ติงานของ
ผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัด สวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ
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โครงการศึกษาวิจัยขอเสนอแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาดานสิงขร
ดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว จังหวัดประจวบคีรีขันธ
วลัยพร รัตนเศรษฐ
คณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
Email : empirepluto@gmail.com

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพื่อจัดทําขอเสนอแนวทางสําหรับการพัฒนา
ดานสิ ง ขรที่ เ พิ่ ม มูล ค าการค า การลงทุ น และการท องเที่ย ว 2) เพื่ อเสนอเส นทางที่ เ หมาะสมสํ าหรั บ การ
พัฒนาการคมนาคมที่สงเสริมใหเกิดโอกาสทางการคา การลงทุน และการทองเที่ยวระหวางดานสิงขรกับมะริด
และเชื่ อ มต อ จากมะริ ด สู เ มื อ งอื่ น ๆ และ 3) เพื่ อ ศึ ก ษาความสอดคล อ งทางอุ ป สงค แ ละอุ ป ทานของ
ประจวบคีรีขันธกับมะริด
ผลการศึกษามีสาระสําคัญ 3 ประเด็น คือ 1) ดานสิงขรกับมะริดมีศักยภาพและมีความสอดคลอง
ทางอุปสงคและอุปทาน 2) การพัฒนาเสนทางเชื่อมตอระหวางภูมิภาคในกลุม BCIMT (บังกลาเทศ จีน อินเดีย
เมียนมา และไทย) และ 3) ขอเสนอโครงการพัฒนาดานสิงขร
ขอเสนอแนะ 1) ควรเรงยกระดับใหดานสิงขรเปนจุดผานแดนถาวร (2) ขยายเวลาและการเปดพื้นที่
ใหถึงอําเภอหัวหิน และ 3) การสงเสริมใหมะริดใชเสนทางดานสิงขรเปนชองทางทางการคามากขึ้น
คําสําคัญ :การคาชายแดน ดานสิงขร บานมูดอง
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Research Project to Propose Promote and Develop of Dan Singkorn
on Trade Investment and Tourism in PrachuapKhiri Khan Province
Abstract
The objectives of this study were 1) to propose recommendations for developing
Dan Singkorn on trade, investment, and tourism 2) To propose a suitable route for
transporting development to promote a chance on trade, investment, and tourism between
Dan Singkorn and Mergui, including interconnect to other Mergui’s towns. and 3) To study a
synchronize of demand and supply between Thailand (PrachuapKhiri Khan Province) and
Republic of the Union of Myanmar (Mergui).
The results of the study also had 3 categories which can be shown that
1) PrachuapKhiri Khan Province and Mergui have a potential and suitable in terms of
demand and supply 2) to develop a route for interconnecting between BCIMT group such as
Bangladesh, China, India, Myanmar, and Thailand 3) to propose to Dan Singkorn research
project.
The recommendations also are to elevate Dan Singkorn to be crossing permanently,
including to expand an area through HauHin district. Lastly, to promote Mergui to be more
route of trade.
Keywords :Trade Territory, Dan Singkorn, Maw Danung
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บทนํา
ดานสิงขรเปนพื้นที่ชายแดนในจังหวัดประจวบคีรีขันธกับจังหวัดมะริด สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียน
มา และเปนเสนทางยุทธศาสตรทางทหาร การคาระหวางสองประเทศมาตั้งแต อดีต ซึ่งภายหลังที่รัฐบาลมี
นโยบายการสง เสริ มและพั ฒนาเศรษฐกิจชายแดน จัง หวัด ประจวบคีรี ขันธจึงไดริ เริ่ม พัฒนาการค าบริ เวณ
ชายแดนดานสิงขรและมะริดรวมกัน โดยมีการยกระดับดานสิงขรเปนจุดผอนปรนทางการคาในปพ.ศ.2541
ทํ าให มู ล ค าการค าระหวางด านสิ ง ขรกับ บ านมุ ด อง จัง หวัด มะริ ด ขยายตั วอย างต อเนื่อง และเมื่ อวันที่ 6
พฤษภาคม 2558 ด า นสิ ง ขรถู ก ยกระดั บ ให เ ป น “จุ ด ผ อ นปรนพิ เ ศษด า นสิ ง ขร” (สํ า นั ก งานจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ, 2558)
เพื่ อ ให เ กิ ด การพั ฒ นาด า นการค า การลงทุ น และการท อ งเที่ ย ว ร ว มกั น ระหว า งจั ง หวั ด
ประจวบคี รี ขั น ธ กั บ มะริ ด จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ โ ดยนายวี ร ะ ศรี วั ฒ นตระกู ล ผู ว า ราชการจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ จึงไดใหมีการศึกษาวิจัยคนหาแนวทางในการพัฒนาการคาระหวางกัน โดยมุงประเด็นศึกษา
ความตองการหรือความสนใจในสินคาสาขาที่มีศักยภาพและศึกษาการตอบสนองความตองการสินคาของทั้ง
สองฝายเปนรายดาน ตลอดจนศึกษาเสนทางคมนาคมโลจิสติกสที่เชื่อมตอจากเมืองมะริดสูเมืองตางๆ
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความสอดคลองทางอุปสงคและอุปทานของฝายไทย (จังหวัดประจวบคีรีขันธ) และ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา (จังหวัดมะริด)
2. เพื่อเสนอเสนทางที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาการคมนาคมที่สรางเสริมใหเกิดโอกาสทางการคา
การลงทุน และการทองเที่ยวระหวางดานสิงขรกับจังหวัดมะริด และเชื่อมตอจากจังหวัดมะริด
3. เพื่อจัด ทําขอเสนอแนวทางสําหรั บการพั ฒนาด านสิงขรที่เปนการเพิ่มมูลค าการคา การลงทุ น
และการทองเที่ยว
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีการทบทวนแนวคิด เชน แนวคิดการรวมกลุมและความรวมมือระหวางประเทศเปน
ปจจัยสําคัญในการสงเสริมใหเกิดการคา การลงทุน และการทองเที่ยว การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
GMS, ACMECS, BIMSTEC และ BCIMT โดยเฉพาะอยางยิ่งกลยุท ธ BCIMT ที่สรางใหเกิดการเชื่อมโยง
ระหวางภูมิภาคขึ้น
หลักนโยบาย แผนพัฒนา ยุทธศาสตรระดับชาติ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาโครงสรางพื้ นฐานดานคมนาคมขนสง ของไทย พ.ศ.2558 –
2565 และแผนปฏิบัติการดานคมนาคมขนสง ระยะเรงดวน พ.ศ.2558 ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาค
กลางตอนลาง 2 แผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ พ.ศ.2557-2560 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่
ชายแดนดานสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ (พ.ศ.2558 - 2561)
นอกจากนี้แ ลวยังศึกษานโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของเมียนมา ที่มีนโยบายในการมุ งเปลี่ยนให
เมียนมาซึ่งเปนประเทศเกษตรกรรมไปสูประเทศอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในจังหวัดมะริดมีศักยภาพ
ดานการเกษตรและการประมง
การทบทวนแนวคิดทฤษฏี ในการศึ กษาวจัยไดวิเคราะหทฤษฏีอุปสงคและอุปทาน และทฤษฏีโ ซ
คุณคา กลาวคือ ทฤษฏีอุปสงค (demand) และอุปทาน (supply) เปนแนวคิดที่อธิบายความสัมพันธระหวาง
ความต องการซื้อสินคาและบริ การที่ มีต อความตองการขายสินคาและบริการ สวนทฤษฏี โซคุณคา (value
chain) เปนแนวคิดในการทําความเขาใจบทบาทของแตละหนวยงานในการดําเนินธุรกิจที่สรางใหเกิดคุณคา
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หรือมูลคาแกสินคา (Michael E. Porter, 1998) ซึ่งจากการบททวนแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยตางๆ ผูวิจัย
ไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้
ขอเสนอ
แนวทาง
อุปสงคและอุปทานดานการคา การ
แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
การพัฒนา
ลงทุน และการทองเที่ยว การพัฒนา
การคา การลงทุน
ดานสิงขร
และการทองเที่ยว ดานสิงขร
เศรษฐกิจบริเวณชายแดนดานสิงขร
(อุปสงค, อุปทาน)
- นักธุรกิจ
- เมืองมะริด
- เมียนมา

(อุปสงค, อุปทาน)
- ประจวบคีรีขันธ
- ภาคสวนตางๆ

เสนทางคมนาคมที่เหมาะสม
หรือระบบโลจิสติกสที่
สามารถขยายการคาการ
ลงทุน ฯลฯ
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้มาจากการสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการจัดทําการสัมภาษณเชิงลึกสนทนากลุมการ
ลงพื้นที่ และการวิจัยเอกสารซึ่งทั้งหมดเปนเทคนิคการรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
มิไดออกแบบสํารวจเปนเชิงปริมาณโดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
1. วิธีการศึกษาวิจัยและการรวบรวมขอมูล ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพจากการรวบรวมขอมูลขอมูล
ทุติ ย ภู มิ โดยการศึกษาจากเอกสารที่ เ กี่ย วของ และปฐมภู มิ โดยศึ กษาจากการลงพื้ นที่ ดานสิ ง ขร จัง หวัด
ประจวบคีรีขันธ จังหวัดมะริด และกรุงยางกุง สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ดังนี้
1) การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) ผูที่มีบทบาทในการกําหนดนโยบายทั้งฝายไทยและ
เมียนมา ไดแก นายพิษณุ สุวรรณะชฎ (เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงยางกุง) นายชัยณรงค กีรติยุตวงศ (อัคร
ราชทู ต)นายบู ร ณ อินธิรั ตน (อัครราชทู ตที่ ปรึ กษา ฝ ายพาณิช ย ) นางสาววิทิ ด า ศิวะเกื้อ (เลขานุการอัค ร
ราชทูต ) MR.U.WIN AUNG (ประธานสภาหอการค า ณ กรุ ง ยางกุง ) MR.U.AYE LWIN (เลขาธิการสภา
หอการคา) MR.U.WINN MYINT (เจาหนาที่ระดับสูงสภาหอการคาและอุตสาหกรรม) และนายวีระ ศรีวัฒน
ตระกูล ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
2) สนทนากลุม (Focus group) 2 ครั้ง ไดแก 1) กลุมนักธุรกิจฝายเมียนมาดานการคา การลงทุน
การทองเที่ยว ภาคอุตสาหกรรม ฯลฯ และ 2) จากกลุมผูแทนสวนราชการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ เขารวม
ประชุม/สัมมนา (Seminar) 3 ครั้ง ไดแก 1) การประชุมสัมมนาเรื่องการเปดประตูการคาชายแดน การลงทุน
และการทองเที่ยวดานสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดมะริด 2) การประชุมหารือขาราชการ เจรจา
ธุรกิจ และ3) การประชุมสัมมนาเรื่องการสงเสริมและพัฒนาดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว ระหวาง
จังหวัดประจวบคีรีขันธกับจังหวัดมะริด (จุดผอนปรนพิเศษดานสิงขร – ดานมุดอง)
3) ลงพื้ นที่ ณ จังหวัดประจวบคี รีขันธ และจังหวัดมะริด เพื่อรวบรวมข อมูล เชิ งพื้นที่ของทั้ง สอง
จังหวัด สองประเทศ
4) การวิจัยเอกสาร (document research)ศึกษาและสังเคราะหแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของจาก
เอกสาร งานวิจัย หนังสือ บทความ ทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวของ
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2.การวิ เ คราะหข อ มูล ใชเ ทคนิค ด วยการแยกแยะเนื้อหาสาระ (Content analysis) เพื่อการ
สังเคราะหขอคนพบที่เปนแนวทางสําหรับการพัฒนาดานสิงขรใหสอดคลองทางอุปสงคและอุปทานของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธและจังหวัดมะริดและเพื่อนําเสนอเสนทางที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาตอไป
ผลการวิจัย
เพื่อใหสามารถตอบวัตถุประสงคที่กําหนดไวครอบคลุม ทั้ง 3 ข อ ไดแบ งประเด็ นตางๆ คือ ความ
สอดคลองทางอุปสงคและอุปทานของจังหวัดประจวบคีรีขันธกับจังหวัดมะริด ขอเสนอแนวทางสําหรับการ
พัฒนาดานสิงขรดานการคา การลงทุน ละการทองเที่ยว และการพัฒนาเสนทางเชื่อมโยงระหวางดานสิงขร
มะริด สูเมืองอื่นๆดังนี้
1.ความสอดคลองทางอุปสงคและอุปทานของประจวบคีรีขันธกับมะริด
เนื้อหาสาระในสวนนี้มุงตอบวัตถุประสงคขอที่ 1 คือ การนําเสนอความสอดคลองทางอุปสงค และ
อุปทานของจังหวัดประจวบคีรีขันธ กับจังหวัดมะริด โดยจากการสัมภาณเชิงลึก ประสนทนากลุม และการลง
พื้ นที่ ณ จัง หวัด มะริ ด สาธารณรั ฐ หแห ง สหภาพเมี ย นมา พบวามี 6 สาขาที่ สํ าคั ญ ต อการพั ฒ นาโดยมี
รายละเอียดดังนี้
1) ด านอุตสาหกรรมประมง มะริด เปนพื้นที่ที่ มีศักยภาพทางดานอุตสาหกรรมประมง โดยสินค า
ประมงสวนใหญจะถูกขนสงทางเรือไปขายที่จังหวัดระนองแลวสงตอมายังสมุทรสาคร ดังนั้น หากสามารถเชิญ
ชวนใหนักธุรกิจของมะริดใชเสนทางดานสิงขรเปนหลักในการสงผานสินคาจะทําใหชวยลดระยะทางจาก 850
กิโลเมตร เหลือเพียง 480 กิโลเมตร และเวลาในการขนสงจากเดิม 34-42 ชั่วโมง เหลือเพียงประมาณ 11
ชั่วโมงเทานั้น หากแตบริเวณดานสิ งขรในปจจุบันยัง ไมมีหองเย็นสําหรับการรักษาและถนอมคุณภาพสินค า
ประมง จึงทําใหเปนอุปสรรคประการหนึ่งตอการสงเสริมการคา การลงทุนดานอุตสาหกรรมประมง
จากการศึกษาพบวา แมผูประกอบการของมะริดจะทราบถึงขอไดเปรียบดังกลาวแตมีเหตุผลที่เปน
อุป สรรคสํ า คั ญ 2 ประการ ที่ ส ง ผลให เ ลื อ กใช ก ารขนส ง ทางเรื อ ไปยั ง จั ง หวั ด ระนองมากกว า คื อ 1)
ความสามารถในการรับซื้อสินคาประมงที่มากกวาเนื่องจากเปนตลาดใหญ และ 2) การขนสงสินคาประมงผาน
ดานสิงขรประสบปญหาดานการรักษาคุณภาพสินคา (ความสด) เนื่องจากเสนทางระหวางมะริดสูดานสิงขรอยู
ระหวางการกอสรางทําใหตองใชเวลาในการเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง ทําใหสินคาไมผานมาตรฐานเพื่อเขา
สูกระบวนการแปลรูปได
2) ดานการลงทุนดานพลังงาน โครงสรางพื้นฐานดานพลังงานของเมียนนับเปนอุปสรรคสําคัญตอ
การพัฒนาด านการคา การลงทุน และการท องเที่ย วระหวางด านสิงขรกับ จัง หวัด มะริดเปนอยางมาก จาก
การศึ กษาพบวาในป จจุบั น เมี ย นมามี ค รั วเรื อนที่ เ ข า ถึ ง ระบบไฟฟ าได เ พี ย งร อ ยละ 30 เท านั้น ส ง ผลให
อุตสาหกรรมขนาดใหญในมะริดถูกจํากัดอยูกับบริษัท/โรงงานขนาดใหญเทานั้น เนื่องจากบริษัท/โรงงานขนาด
ใหญสามารถผลิตไฟฟาใชเองได
อยางไรก็ตาม จากการสัมมนาเมื่อวันจันทรที่ 14 กันยายน 2558 พบวาการดําเนินการที่ผานมา
รัฐบาลไทยไดจัดทําบันทึกขอตกลงเพื่อการพัฒนาความชวยเหลือดานไฟฟาจํานวน 100 เมกะวัตต ขยายเขา
ไปยังจังหวัดมะริด คาดวาจะเห็นภาพเปนรูปธรรมมากขึ้นภายในป 2561
3) ดานโครงสรางพื้นฐาน จังหวัดประจวบคีรีขันธมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอยางตอเนื่องไมวา
จะเปน การวางผังเมือง อาคารดานพรมแดน อาคารสถานที่ดานศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง อาคารบริการ
นักลงทุน รางขนถายสินคา ระบบสาธารณูปโภครวมถึงสถานีไฟฟายอย เปนตน ทําใหมีความพรอมสูงตอการ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณชายแดน หากแตสิ่งที่ยังขาดคือ
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ส วนโครงสร างพื้ น ฐานของมะริ ด พบวาจัง หวั ด มะริ ด ประสบป ญ หาเรื่ องเส นทางการคมนาคม
ระบบสาธารณูปโภค กลาวคือ ถนนสวนใหญในจังหวัดมะริดมีขนาดเล็ก การเชื่อมตอไปยังเมืองอื่นๆ ไมสะดวก
อยางไรก็ดี จากการลงพื้นที่และสัมภาษณผูประกอบการของมะริดพบวาในปจจุบันไดมีการพัฒนาและปรับปรุง
เสนทางการคมนาคมเพื่อรองรับตอการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงจังหวัดมะริดสูเมืองอื่นๆ ผาน
เสนทางทั้งหมด 4 เสนทาง ไดแก 1) ถนนจากตัวเมืองมะริด – หมูบานตะนาวศรี 2) ถนนจากหมูบานตะนาว
ศรี – บานมุดอง (ลาดยาง) 3) ถนนจากตัวเมืองมะริด – ทวาย และ 4) ถนนจากตัวเมืองมะริด – เกาะสอง ซึ่ง
หากการกอสรางดังกลาวแลวเสร็จจะกอใหเกิดการเชื่อมโยงเสนทางเมืองตอเมือง อันจะสงผลดีตอการคา การ
ลงทุน และการทองเที่ยวของทั้งสองประเทศยิ่งขึ้นตอไป
4) ดานการทองเที่ ย วจากการศึ กษาพบวามะริ ด มีทั ศ นีย ภาพที่ สวยงามเหมาะแกการพั ฒ นาการ
ทองเที่ยวเปนอยางมาก ดังนั้น รัฐบาลเมียนมาจึงมีนโยบายสงเสริมใหเกิดการพัฒนาดานการทองเที่ยว โดยมี
นโยบายเปดรับการลงทุนจากตางประเทศใหนักลงทุนเพื่อดําเนินธุรกิจกวา 200 เกาะ
การลงพื้นที่สํารวจขอมูลที่จังหวัดมะริด พบวาเสนทางระหวางดานสิงขรถึงมะริดมีความเชื่อมโยงทาง
วัฒนธรรมไทย-เมียนมา หมูบานไทยสิงขร รวมถึงศิลปะและวัฒนธรรมไทยที่ผสมผสานศิลปะแบบตะนาวศรี
ของเมียนมา อยางไรก็ตาม ขอจํากัดในดานการทองเที่ยวสองประเทศในมุมมองนักทองเที่ยวชาวไทย คือ ขอ
กําจัดเรื่ องการค างแรม กล าวคื อ เมียนมาอนุญ าตใหชาวไทยเข าพํ านักได 7-14 วัน แตชาวเมี ยนมาเข ามา
พํานักในประจวบคี รีขันธได เพียง 2 วันเทานั้น ดังนั้น ผูประกอบการไทยจึงมองวา หากจะชวยสง เสริมการ
ทองเที่ยวใหดีขึ้น ควรขยายการเดินทางใหชาวเมียนมาสามารถเดินทางไดถึงอําเภอหัวหิน จะทําใหไดรับความ
สนใจจากนักทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น
5) ด านการพาณิช ยนับตั้ งแตการยกระดั บด านสิง ขรเป นจุด ผอนปรนทางการค าเปนตนมามูล ค า
การคาบริเวณชายแดนเกิดการขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ.2556 มีมู ลคาการนําเขาสินค าเท ากับ
45,223,924.57 บาท การส ง ออก 93,445,332.74 บาท ในป พ.ศ.2557 มี มู ล ค าการนําเข าสิ น ค าเท ากั บ
68,333,659.10 บาท และการส ง ออก102,318,242.41 บาท ทั้ ง นี้ ข อมู ล ระหวางเดื อนตุ ล าคม 2556 ถึ ง
สิงหาคม 2557 สินคานําเขา 5 อันดับที่มีมูลคาสูงสุด ไดแก 1) เศษไม2) รถกระบะบรรทุก3) รถแทรกเตอร4)
โค-กระบือ และ 5) รถขุดไฮดรอลิค รถบดถนน สวนสินคาสงออก 5 อันดับสูงสุดไดแก 1) รถแทรกเตอร 2)
น้ํามันดีเซลและน้ํามันเบนซิน 3) ปลอกบอ อิฐ กระเบื้องมุงหลังคา 4) รถขุ ดไฮดรอลิค รถบดถนน และ 5)
ปูนซีเมนต (กรมศุลกากร, 2557)จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวา หากรัฐบาลสามารถยกระดับดานสิงขรเปน
ดานถาวรได จะทําใหจะชวยสงเสริมศักยภาพดานการคาระหวางดานสิงขรกับมะริดมากยิ่งขึ้น
อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณพบวา แมผูประกอบการทั้งสองฝายจะทราบถึงศักยภาพ แตยังไม
สามารถดําเนินการดานการพาณิชยไดอันเนื่องมาจากอุปสรรค 4 ประการ คือ 1) สินคาที่นําเขาจากดานสิงขร
จะมีราคาสูงกวาสินคาที่นําเขาจากจังหวัดระนอง เนื่องจากการซื้อขายผานดานสิงขรจะตองผานพอคาคนกลาง
2) ผูประกอบการของดานสิงขรยังไมไดจดทะเบียนเปนผูสงออกจึงทําใหไมสามารถใชสิทธิพิเศษทางดานภาษี
ได อย างเต็ ม ที่ 3) การขาดความเชื่ อมั่ น ในด านการบริ ห ารจัด การ การขาดสื่ อประชาสั ม พั น ธข อกําหนด
กฎเกณฑทางการคา สงผลใหพอคาแมคาขาดความเชื่อมั่น และ 4) ขาดโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน เชน พลังงานไฟฟา ระบบถนนการคมนาคม น้ําประปา อาคารสํานักงาน หองเย็น เปนตน เพื่ อ
รองรับการคาและการลงทุนที่จะเกิดขึ้น
6) ดานการบริหารจัดการรัฐบาลเมียนมามีนโยบายที่จะปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการที่เอื้ออํานวย
ตอการสรางบรรยากาศ การคาชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน ไมวาจะเปนการยกระดับดานมุดองเปนจุดผาน
แดนถาวรการอนุญาตใหคนตางชาติพํานักในเมียนมาได 14 วัน การจัดตั้งศูนย One Stop Service และการ
จัดทํา Mobile Team เพื่อใชในการตรวจสินคา ฯลฯ แสดงใหเห็นถึงความตั้งใจจริงที่จะรวมพัฒนาการคา
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บริเวณชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน สวนฝายไทยไดลงทุนในดานตางๆ เพื่อพัฒนาพื้นที่ใหเอื้อตอการคา การ
ลงทุน และการทองเที่ยว ซึ่งจะพบวาฝายไทยมีความพรอมสูงมาก หากแตฝายไทยยังมีประเด็นปญหาที่สําคัญ
2 ประการ คือ 1) การใชบังคับกฎหมายที่ตางกันจึงสงผลใหการเขาออกชายแดนดานสิงขรจะตองติดตอกับ
หลายหนวยงานและทําใหเกิดความลาชา และ 2) ขาดการใหขอมูลและประชาสัมพันธกฎ ระเบียบทางการคา
แกผูป ระกอบการทั้ งสองฝ าย เปนเหตุ ให ที่ ผานมามี ผูป ระกอบการถู กตรวจจับ สิ นค าหรื อห ามไม ให นําเอา
สินคาเขามาจําหนายในฝงไทย เนื่องจากสินคาบางชนิดถูกสงวนใหกับชาวไทย
อยางไรก็ดี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ที่ผานมา จังหวัดประจวบคีรีขันธไดเรงจัดตั้งศูนย One
Stop Service และศูนยประชาสัมพันธบริเวณด านสิงขรแลวเสร็จ เพื่อใหข อมูลขาวสารและอํานวยความ
สะดวกแกชาวไทยและชาวเมียนมาในการผานแดนตามความตองการของผูประกอบการ
2.การพัฒนาเสนทางเชื่อมโยงระหวางดานสิงขร มะริด สูเมืองอื่นๆ
เนื้อหาสาระในส วนนี้มุ ง ตอบวัต ถุ ป ระสงค ข อที่ 2 โดยได เ สนอเส นทางที่ เ หมาะสมสํ าหรั บ การ
พัฒนาการคมนาคมที่สรางเสริมใหเกิดโอกาสทางการคา การลงทุน และการทองเที่ยวระหวางดานสิงขรกับ
จัง หวัด มะริด และเชื่อมต อจากจัง หวัด มะริ ด ซึ่ง จากการศึ กษาวิจัย และการสั ม ภาษณเ ชิ ง ลึ กเมื่ อวันที่ 25
มิถุนายน 2558 ณ สถานเอกอัครราชทูตประจํากรุงยางกุง สาธารณรัฐแหง สหภาพเมียนมา และสํานักงาน
พาณิชย ประจํากรุงยางกุง พบประเด็นสําคัญดังนี้
1) การเชื่ อมโยงเส นทางคมนาคมระบบโลจิส ติ กส ระหวางมะริ ด – ด านสิ ง ขรกับ กลุ มประเทศ
BCIMTกลุมประเทศ BCIMTประกอบไปดวยบังกลาเทศ จีน อินเดีย เมียนมา และไทย มีสถานะเปนศูนยกลาง
ความเชื่อมโยงระหวางภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียใต และเอเชียตะวันออกเฉียงใต การเชื่อมดังกลาวจะ
สงผลใหเกิดระเบียงทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียใตเขากับเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียตะวันออก
มีความกาวหนาอยางรวดเร็วในการสรางถนนและดานพลังงาน คาดวาถนนในเมียนมาจะเชื่อมเอเชียใตกับ
เอเชียตะวันออกเฉียงใตใหสามารถเชื่อมโยงกันไดภายในป 2020
2)เมียนมามีกรอบนโยบายการคมนาคมขนสงและการอํานวยความสะดวกทางการคา (Transport
and trade facilitation)เมียนมามีกรอบนโยบายการคมนาคมขนสงและการอํานวยความสะดวกทางการคา
ไดแก1) การแลกเปลี่ยนการบริ หารจัดการสิทธิเกี่ยวกับสัญ ญาณการจราจรระหวางกัน 2) การขยายความ
รวมมื อเกี่ย วกับการบริ หารชายแดนด วยการทํ าใหง ายขึ้น เปนมาตรฐานเดีย วกัน โดยเฉพาะกระบวนการ
เกี่ยวกับระบบศุลกากร 3) การยกรางความตกลงทางการคาระหวางกันในระดับทวิภาคี และ 4) การนําเอา
ระบบตรวจสอบแบบ Single-Window มาใชเพื่ออํานวยความสะดวกในการตรวจสอบที่จุดผานแดน
ทั้งนี้เสนทางคมนาคมระบบโลจิสติกสมีเสนทางที่เชื่อมตอเสนทางอาเซียน ซึ่งมีความยาวโดยรวมใน
32 ประเทศ ประมาณ 142,000 กิโลเมตร ซึ่งมีเสนทางที่กําลังดําเนินการและดําเนินการแลวเสร็จบางสวนใน
สาธารณรัฐแหง สหภาพเมียนมารวมระยะ 3,003 กิโลเมตร คื อ1) เสนทาง AH1ประมาณ 1650 กิโลเมตร
เชื่อมระหวางเมียวดี ยางกุง มัณฑะเลยตามู2) เสนทาง AH 2ประมาณ 807 กิโลเมตร เชื่อมระหวางทาขี้เหล็ก
มิถิลา ตามู 3) เสนทาง AH 3ประมาณ 93 กิโลเมตร เชื่อมระหวางเมืองลา เชียงตุง และ 4) เสนทาง AH 14
ประมาณ 453 กิโลเมตร เชื่อมระหวางมูเซมัณฑะเลย
อยางไรก็ตามภายใตสถานการณปจจุบัน การเชื่อมตอการกระจายสินคาและบริการในสาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมา สําหรับจังหวัดมะริดแลวจะมีการกระจายสินคาจากจากยางกุงไปมะริด และมะริดไปยาง
กุงเทานั้น ซึ่งการเดินทางโดยรถยนตใช เวลาประมาณ 13 ชั่วโมง 862 กิโลเมตร หากเดินทางโดยเรือโดยสาร
ใชเวลาประมาณ 2 วัน ดังนั้น เสนทางที่จะกระจายสินคาและบริการจากเมื องมะริ ด ไปสูเ มืองตางๆทั้งใน
ประเทศและระหวางประเทศ สามารถใช เส นทางที่ผ านเมื องสํ าคั ญ สองเมื องได คือ 1) เส นทางจากมะริ ด
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ทามูมัณฑะเลย และจากมัณฑะเลย ยางกุง เพื่อไปประเทศอินเดียและ 2) เสนทางจากมะริด มูเซมัณฑะเลย
และจากมัณฑะเลย ยางกุง เพื่อไปประเทศจีน
หากมองในมุ ม กลั บ กั น การเชื่ อ มต อ ระบบโลจิ ส ติ ก ส จ ากจั ง หวั ด มะริ ด สู ด า นสิ งขร จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขัน ธ และกระจายสูจังหวัดและภาคอื่น ๆ สําหรับประเทศไทยไดมีนโยบายการพัฒนาดานโลจิ
สติกสที่แสดงใหเห็นวาหากจังหวัดมะริดจะกระจายสินคารวมทั้งการทองเที่ยวมายังจังหวัดประจวบคีรีขันธจะ
สามารถขยายไปยั ง ภูมิ ภ าคอื่นๆ ของไทยได อีกด วย เนื่องจากภายใต “แผนพั ฒนาโครงสร างพื้ นฐานด าน
คมนาคมขนสงของไทย พ.ศ.2558 – 2565 และแผนปฏิบัติการดานคมนาคมขนสง ระยะเรงดวน พ.ศ.2558”
จังหวัดประจวบคีรีขันธจะเปนจุดเชื่อมตอเสนทาง (รถไฟรางคู) ระหวางภาคกลางกับภาคใตของประเทศ
ไทย ไดแก เสนทางนครปฐม–หัวหิน–จังหวัดประจวบคีรีขันธ–ชุมพร รวมระยะทางกวา 422 กิโลเมตร
การพัฒนาเสนทางคมนาคมทางอากาศจะพบวาหัวหิน มีสนามบินที่พรอมรองรับการลงทุน ซึ่งท า
อากาศยานหัวหินในปจจุบันไมไดมีการดําเนินการใดๆ ดังนั้น หากสามารถพัฒนาทาอากาศยานหัวหินเปนทา
อากาศยานพาณิชยจะกอใหเกิดประโยชนตอจังหวัดประจวบคีรีขันธทั้งการพาณิชยและการทองเที่ยวเปนอยาง
มาก โดยเฉพาะอยางยิ่งทั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดมะริด หากสามารถพัฒนาการทาอากาศยานให
สามารถเชื่อมตอกันไดโดยตรงซึ่งจะกอใหเกิดการคา การลงทุน และการทองเที่ยวระหวางกันไดมากยิ่งขึ้น
3.ขอเสนอโครงการสําหรับการพัฒนาดานสิงขรที่เปน การเพิ่มมูลคาการคา การลงทุน และการ
ทองเที่ยว
เพื่อใหจังหวัดประจวบคีรีขันธสามารถนําขอคนพบจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไปปรับใชไดอยางเปน
รูปธรรม และกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาพื้นที่ดานสิงขร ตามวัตถุประสงคขอที 3 จึงไดสังเคราะหขอ
คนพบเพื่อนําเสนอโครงการที่เปนแนวทางสําหรับการพัฒนาดานสิงขรขึ้น โดยมุงหวังเพื่อใหเกิดการพัฒนาการ
คา การลงทุน และการทองเที่ยว ดังนี้ 1) การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเพื่ออํานวยความสะดวกทาง
การคา การลงทุน 2) โครงการสรางธุรกิจบนเสนถนนเมืองประจวบ – มะริด 3) โครงการการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานเพื่อสงเสริมการคา การลงทุน และการทองเที่ยวบริเวณชายแดน 4) โครงการถนอมอาหารและรักษา
คุณภาพอาหารประมง 5) โครงการจัดตั้งศูนยประสานงานใหขอมูลการคาบริเวณชายแดน 6) โครงการเสนทาง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 7) โครงการสงเสริมการทองเที่ยวแบบ “Journy to the TwoOceans” หรือการ
ทองเที่ยวทางเรือสามประเทศ 8) โครงการดานระบบโลจิสติกส 9) โครงการบูรณาการปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงานในขอกฎหมาย 10) โครงการแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงานดานการทองเที่ยว การพาณิชย ฯลฯ และ
11) โครงการดําเนินการในการหาคูคาที่ตอบสนองอุปสงคอุปทานระหวางกัน
สรุปและขอเสนอแนะ
1. บทสรุป
ดานสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนพื้นที่ที่มีศักยภาพที่จะสามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับ
ประเทศ โดยมีพื้นที่ติดกับเมืองมะริด ภาคตะนาวศรี ที่อุดมไปดวยทรัพยากรปาไม เปนแหลงสัตวน้ํา และมี
ศักยภาพดานการประมง ยิ่งไปกวานั้น หากสามารถเปดดานสิงขรเปนดานถาวร และพัฒนาระบบโลจิสติกสให
สามารถรองรับการดําเนินกิจกรรมดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว ไดเต็มศักยภาพของพื้นที่ จะสงผล
ใหการขนสงสินคาใหมีตนทุนที่ต่ําลง อยางไรก็ตาม แมในปจจุบันยังไมสามารถยกระดับดานสิงขรเปนจุดผาน
แดนถาวรได ก็ยังสามารถสงเสริมการคา การลงทุน และการทองเที่ยวไดในระดับหนึ่ง
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จังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดมะริดมีความสอดคลองทางอุปสงคและอุปทานใน 6 สาขา คื อ
ดานอุตสาหกรรมประมง ดานพลังงาน ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการทองเที่ยว ดานการพาณิชย และดาน
การบริหารจัดการ
การเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมระบบโลจิสติกสระหวางมะริด – ดานสิงขร กับกลุมประเทศ BCIMT
ประกอบดวยบัง กลาเทศ จีน อินเดีย เมี ย นมา และไทย ทํ าให กลุ ม BCIMT มี สถานะเปนศู นย กลางความ
เชื่อมโยงระเบียงทางเศรษฐกิจในเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต
เพราะฉะนั้น เพื่อใหเกิดการพัฒนาสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ และเกิดความตอเนื่อง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธควรเรงหาขอยุติในสวนของการสํารวจเขาแดนรวมกัน (Joint Detail Survey) เพื่อใหสามารถ
ยกระดั บ ให ด านสิ ง ขรเป นจุด ผ านแดนถาวร อย างไรก็ดี ในขณะที่ ยั ง ไม ส ามารถยกระดั บ ได จําเป นต อ ง
ดําเนินการขอขยายเวลาและการเปดพื้นที่ใหถึงอําเภอหัวหิน และการสงเสริมใหมะริดใชเสนทางดานสิงขรเปน
ชองทางทางการคามากขึ้น
2.ขอเสนอแนะ
1) ข อเสนอแนะเชิ ง นโยบายจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั นธ ไ ด มี การกําหนดทิ ศ ทาง แสดงจุด ยื นและ
เจตนารมณความตั้งใจจริงในการสรางความสัมพันธด านตางๆซึ่งอยูบนพื้นฐานของไมตรีจิตที่ดียิ่งทั้งในเรื่อง
ความพยายามขับเคลื่อนการยกระดับดานสิงขรพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดานสิงขรครบวงจรรองรับการ
ขยายการคาการลงทุนในอนาคตการขับเคลื่อนในรูปแบบกิจกรรมตางๆเพื่อทําใหเกิดบรรยากาศในการสราง
โอกาสการค าการลงทุ น แต ข ณะนี้ยั ง ไม ส ามารถยกระดั บ ด านสิ ง ขรเป นจุด ผ านแดนถาวรได ดั ง นั้นจึง มี
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ 1) ควรเรงหาขอยุติในการลงนามรวมทั้งสองฝายในสวนของการสํารวจเขาแดน
รวมกัน (Joint Detail Survey) เพื่อผลักดันการยกระดับดานสิงขรเปนดานถาวร 2) การขอขยายเวลาและการ
เปดพื้นที่ใหถึงอําเภอหัวหินในระหวางที่ยังไมมีการยกระดับดานสิงขรเปนดานถาวร และ 3) การสงเสริมให
จังหวัดมะริดใชชองทางดานสิงขรเปนชองทางทางการคาทุกชนิดสินคามากกวาที่เปนอยู
2) ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไปการศึกษาครั้งนี้มีขอจํากัดในเรื่องเวลาในการศึกษามีหลาย
ประเด็นที่ผูวิจัยขอเสนอแนะวานาจะไดมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม
2.1) เรื่ อ งการบู ร ณาการปรั บ ปรุ ง กระบวนการดํ า เนิ น งานในข อกฎหมาย ระเบี ย บ
คาธรรมเนียม ของหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการศึกษาอยางละเอียดและจัดทําเปนขอเสนอใหกับหนวยงานที่
เกี่ยวของตอไป เพื่อปรับปรุงใหเปนระบบและสรางความเขาใจรวมกัน
2.2) เรื่องระบบโลจิสติกส ยังเปนเรื่องที่ควรศึกษาในรายละเอียดของเสนทางและเชื่อมตอ
การคาทั้งหมด ความคุมคา การเชื่อมตอเสนทางการคาและบริการที่เชื่อมตอทั้งในและภูมิภาคตางๆ ยังเปนสิ่ง
ที่ควรศึกษาในรายละเอียด
2.3) เรื่องการทองเที่ยวมีขอเสนอที่นาสนใจอยูหลายเรื่องหากมีการศึกษาวิจัยตอจะเปน
ประโยชนต อ การพั ฒ นาการค า การลงทุ น และการท องเที่ ย วสองประเทศต อ ไป คื อการหารู ป แบบการ
ทองเที่ยวที่เหมาะสมและเปนไปไดในรูปแบบตางๆระหวางสองประเทศหรือสามประเทศ
2.4) ควรมีการทําวิจัยเชิงปริมาณในประเด็นตางๆ เพิ่มเติม
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การวิเคราะหคํารองเรียนทางเว็บไซตของแขกที่เขาพักโรงแรมระดับ 3-5 ดาว
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ณัทกาญจนภร ทองนํา, ศรัญญา มีมุย, สุรัติ เสี่ยงตรง, วรุฒม แสนวงษ
Xiang Fang Yu
นักศึกษาปริญญาโท คณะการจัดการการทองเที่ยว มหาวิทยาธุรกิจบัณฑิตย
บทคัดยอ
คุณภาพของการใหบริการภายในโรงแรมตอแขกที่เขาพัก เปนองคประกอบสําคัญในการรับรูของแขกที่มีตอโรงแรม
นั้นๆ รวมถึงอาจมีผลตอการกลับมาเยือนซ้ําของแขก ยังมีงานวิจัยอยูนอยที่จะคนหาคําตอบลงลึกตอไปวามีคํารองเรียนใดบาง
ที่แขกยังคงแสดงตอโรงแรมที่เขามาใชบริการ ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคํารองเรียนของแขกทางเว็บไซตที่
เขาพักโรงแรมระดับ 3 - 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร และ เพื่อจัดกลุมจําแนกคํารองเรียนแขกที่เขาพัก เชน ความคิดเห็น
ดานความสะอาด ความคิดเห็นดานความสะดวกสบายการศึกษาในครั้งนี้เก็บรวบรวมขอมูลจากแขกที่เขาพักที่เดินทางมาเขา
พักในโรงแรมระดั บ 3 – 5 ดาว รวบรวมขอมู ลทั้ ง หมดจากเว็บไซต Booking.com เนื่องจากเว็บ ไซต นี้ เปนเว็บ ไซต ที่ มี
ผูใชบริการอยูทั่วโลก และเปนเว็บไซตที่สามารถจองโรงแรม ใหความคิดเห็นและติชมผานเว็บไซตเปนอันดับหนึ่งของโลกอีก
ดวย รวมไปถึงเว็บไซต booking.com ยังสามารถใหบริการไดทั้งหมด 40 ภาษา โดยการวิจัยครั้งนี้ใชการเลือกตัวอยางแบบ
บังเอิญ และเครื่องมื อในการที่ ใชใ นการวิจัย ผูวิจัย เลือกใชแ บบประเมิ นที่อางอิง มาจากงานวิจัยที่ เกี่ยวข อง และใชส ถิติ เชิ ง
พรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย
ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา คํารองเรียนออนไลนสวนใหญของแขกชาวไทย จะรองเรียนในแผนกตอนรับ (Front) มาก
ที่สุด ซึ่งไดแกดานการติดตอเขาหองพัก/การรับกุญแจหรือคียการด และดานการใหคําแนะนําของพนักงานตอแขก รวมถึง
ความมีอัธยาศัยและพฤติกรรมของพนักงาน และคํารองเรียนออนไลนของแขกชาวตางชาติ สวนใหญจะรองเรี ยนในแผนก
แมบาน (Housekeeping) มากที่สุด ไดแกดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานการบริการของพนักงาน การวิจัยครั้งนี้จึงแสดงให
เห็นถึง วาการวิเคราะหคํารองเรียนออนไลนมีความสําคัญ ที่จะสง ผลตอการกลั บมาเยือนซ้ําของแขก รวมไปถึ งคํารองเรีย น
เหลานี้จะสงผลตอการตัดสินใจของแขกอื่น ๆ ที่จะเขามาใชบ ริการโรงแรม ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงเปนประโยชนตอการ
วางแผนและการพัฒนาโรงแรมทั้ง 3 ระดับใหมีมาตรฐานตอไป
คําสําคัญ : คํารองเรียนออนไลน
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An Analysis of online Complaint by 3 – 5 Star Hotel Guests in Bangkok
Abstract
The quality of service after the customer's stay at the hotel is a key factor in determining
whether the customer will stay again, and the current survey report on the hotel's response to the guest's
complaint is relatively small. The purpose of the survey is to study the customer through the page on the
Bangkok 3-5 star hotel complaints and customers often complain about the content. For example:
cleanliness and comfort, the data collected from the study of 3-5 stars hotel customers. All data
collected from the booking.com these site users from the world, and is the world's first website can be
booked by the site; in addition, booking.com can provide 40 languages. The survey was conducted using
random sampling and retrieved from the relevant literature and used descriptive statistics (including:
mean, percentage) for the study.
The survey data show that most of the online complaints customers are Thai people, the hotel
received the highest number of complaints (such as: for customers to check in and give the key and room
card) and staff of the introduction of wine and staff behavior and attitude The As well as complaints from
foreign customers, mostly complaints against cleaners (e.g., helping customers and employees) The study
shows that it is important to analyze whether an online complaint will be re-admitted to the customer.
Will affect other people to stay at the hotel choice. Therefore, the research on the 3-5-star hotel
development planning to help.
Keyword : Online complaint
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บทนํา
การรองเรียนเปนการแสดงออก ของผูรับบริการถึงความไมพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการของโรงแรมหรือแผนก
ตางๆ ของโรงแรม ผูรองเรียนอาจรองตอโรงแรมซึ่งเปนผูใหบริการโดยตรง หรือ ผานทางเว็บไซตที่เกี่ยวของกับการบริการของ
โรงแรมนั้น ๆ โดยทั่วไปแลวสิ่งที่ทําใหลูกคารองเรียน ตามทฤษฏีแลว คือ “ทฤษฎีความคาดหวัง” เนื่องจากมนุษยจะความ
คาดหวังในสิ่งตาง ๆ อยูแลวถาความคาดหวังที่ลูกคามีตอโรงแรม สถานที่พัก หรือสินคาบริการใด ๆ ก็ตามมีความคาดหวังมาก
แลวสิ่งที่ไดรับนั้นพอดีกับสิ่งที่คาดหวังก็จะเกิด ความสมดุลกัน คือ เกิดความพึงพอใจแตถาคาดหวังไวสูงแลวสิ่งที่ไดรับตอบ
แทนนั้นต่ํา ก็จะทําใหเกิดความไมพึงพอใจขึ้น (อรชร มณีสงฆ, 2557)
การร องเรี ย นโรงแรมชี้ ใ หเ ห็ นถึง ข อสงสั ย หรื อมาตรฐาน ในการให บ ริ การของโรงแรม ถื อเป นสิท ธิพื้ นฐานของ
ประชาชน โดยระบุไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 51 และมาตรา 602 การจัดการเรื่อง
รองเรียนที่ดี เปนตัว บงชี้ระดับคุณภาพของโรงแรมสงผลใหปญหาไดรับการแกไขโดยเร็ว ลดความไมพึงพอใจของผูรองเรียน
และนําไปสูการปรับ ปรุงพั ฒนาระบบงาน ให มีความปลอดภัยมากขึ้น ในทางตรงกันขามหากโรงแรมขาดการจัดการที่ดี ผู
รองเรียนอาจจะนํา เรื่องไปรองเรียนตอหนวยงานภายนอก เพิ่มความตึงเครียดตอทุกฝายที่เกี่ยวของปญหาจะยุงยากซับซอน
แกไ ขได ย ากขึ้ นอาจจะลุ กลามบานปลายจนเป นคดี พิ พ าทฟ องร องในชั้ น ศาลส ง ผลกระทบต อสั ง คมในวงกวางบั่ นทอน
ความสัมพันธที่ดีระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ
การจัดการเรื่องรองเรียนที่ดีมีองคประกอบสําคัญ คือ ผูบริหารและเจาหนาที่ทุกคนเห็นความสําคัญมีทัศนคติที่ดี รู
บทบาทของตน เข าแกไขความไมพึ งพอใจโดยทันทีกอนผูไดรับบริการรองขอและอํานวยความสะดวกให ผูรองเรียนมีความ
สะดวกในการรองเรียนและชวยดําเนินเรื่องตางๆ รวมถึงการสรางความมั่นใจใหกับผูรองเรียนวา ปญหาของเขาจะไดรับการ
แกไข และจะไมเกิดผลทางลบตอการรักษาพยาบาลทั้งในปจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ตองมีการตรวจสอบเหตุการณโดยรับ
ฟงขอมูลจากพยานแวดลอมทุกฝายที่เกี่ยวของ มีทีมงานที่มีความชํานาญ ดูแล คลายความทุกขรอนของผูรองเรียน ติดตาม
เรื่อง และสื่อความคืบหนาใหผูรองทราบ ทีมงานที่มีความชํานาญงานเหลานั้นจะตองมีความจริงใจ ปราศจากอคติที่จะแกไข
ปญหาชวยเหลือผูปวยใหปลอดภัยและใชประเด็นรองเรียนเปนโอกาสในการพัฒนาระบบงานทั้งในจุดที่เกิดเหตุและขยายผล
การเรียนรูไปยังหนวยงานอื่นภายในองคกร (พิชยา ศรเลิศและวาณิชสุธรรม เปนเจริญ, 2555)
จากขอความดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวา เว็บไซตโรงแรมที่สามารถแจงปญหาไปไดถือเปนชองทางหลักหนึ่งที่
แขกที่เขาพักจะตัดสินใจเดินทางเขาพัก ณ โรงแรมแหงนั้น โดยการแสดงความคิดเห็นหรือขอรองเรียนนั้นมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเปนอยางยิ่ง ซึ่งจากคํารองเรียนดังกลาว คณะผูวิจัยจึงไดเห็นถึงความสําคัญของการวิจัยเพื่อศึกษาและวิเคราะหถึงคํา
รองเรียนของแขกที่มีประสบการณดานการเขาพักในแตละโรงแรม ตั้งแตระดับ 3-5 ดาว โดยที่งานวิจัยฉบับนี้ สามารถนํามา
เปนประโยชนตอหนวยงานและองคกรดานโรงแรมและสถานที่พักแรม เพื่อใชในการพัฒนาและปรับปรุงตอไป
วัตถุประสงคของงานวิจัย
1. ศึกษาคํารองเรียนของแขกทางเว็บไซตที่เขาพักโรงแรมระดับ 3-5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อจัดกลุมจําแนกคํารองเรียนแขกที่เขาพัก เชน ความคิดเห็นดานความสะอาด ความคิดเห็นดานความ
สะดวกสบาย
ขอบเขตงานวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาคํารองเรียนของแขกที่เขาพักโรงแรมระดับ 3-5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน
ชองทางเว็บไซต booking.com
ประโยชนของการวิจัย
1. เพื่อเปนขอมูลใหการตัดสินใจเลือกโรงแรมตั้งแตระดับ 3 – 5 ดาว แกแขกชาวไทยและชาวตางชาติ
2. เพื่อเปนขอมูลที่ผูประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวในดานการโรงแรมสามารถนําไปปรับปรุงและพัฒนาในสวน
ของแผนกที่เกี่ยวของกับแขกโดยตรง
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ทฤษฏีและและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ
ความหมายของบริการ หมายถึงกิจกรรมหรือกระบวนการในการดําเนินงานอยางใดอยางหนึ่งของบุคคล หรือองคกร
ในอันที่จะทําใหผูอื่นไดรับประโยชน หรือความสุข หรือความสะดวกสบาย หรือไดรับความพึงพอใจ และสามารถตอบสนองตอ
ความตองการนั้นไดสงอาจจะเกี่ยวของ หรือไมเกี่ยวของกับ ตัวสินคาก็ไดก็ได
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
สมพงษ เกษมสิน (2524) กลาววา บุคคลที่จะเกิดความพึงพอใจไดนั้นจะตองมีสิ่งที่จูงใจและสิ่งที่จูงใจมี 2 ประการ
คือ 1) สิ่งจูงใจทางดานรางการ และ 2) สิ่งจูงใจทางดานจิตใจ
แนงนอย พงษสามารถ (2519) กลาววา ความพึงพอใจนั้น หมายถึง ทาที ความรูสึกทั่ว ๆไปที่บุคคลไดรับ เกิดจากกิจกรรม
บุคคล หรือกลุมบุคคล
วิชัย เหลืองธรรมชาติ (2531) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจวา ความพึงพอใจนั้นมีสวนเกี่ยวของมาจากความ
ตองการของคน หมายถึง ถาเกิดความพึงพอใจขึ้นนั้นก็คือความตองการนั้นไดรับการตอบสนองที่ดี
พิทักษ ตรุษทิพย (2538) กลาววา ความพึงพอใจนั้นเปนสิ่งที่มนุษยรูสึกตอสิ่งรอบขางที่เปนสิ่งเราหรือกระตุน ซึ่ง
เปนผลลัพธ โดยสุดทายจะบงบอกถึงผลลัพธวาไปในทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือแครูสึกเฉย ๆ ตอสิ่งเราหรือกระตุน
พิมพชนก ศันสนีย (2540) ความพึงพอใจที่มีตอการบริการมีความสัมพันธโดยตรงกับการที่ผูใหบริการทําใหเปนไป
ตามที่คาดหวังหรือไมเปนไปตามที่คาดหวังของผูบริโภค
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ
แรงจูงใจของบุคคลตอการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเชนถาบุคคลมีความคาดหวังที่คาดหมายไวมีทัศนคติที่ดีตอองคกรและ
ไดรับการตอบแทนที่ดี แรงจูงใจก็จะทําใหบุคคลคนนั้นรูสึกถึงความพึงพอใจแตถากลับกันบุคคลมีทัศนคติดานลบและไมไดรับ
ผลตอบแทนตามที่คาดหวังไวแรงจูงใจนั้นก็จะทําใหเกิดความไมพึงพอใจได
Aday และ Andersen (1974) กลาวถึงทฤษฎีพื้นฐาน 6 ประเภทเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคาที่มารับการ
บริการและเปนสิ่งที่ชี้วัดวาการบริการที่ลูกคาไดรับนั้นมีบริการที่ดีหรือมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดที่จะทําใหลูกคาไดรับ
ความพึงพอใจมีทั้งหมด 6 ขอดวยกัน คือ
1) ความพึงพอใจตอความสะดวกที่ไดรับจากการเมื่อไปใชบริการ แบงเปน
1.1) การที่ลูกคาใชเวลารอคอยตอการรับบริการในสถานที่รับบริการ
1.2) การไดรับบริการเมื่อลูกคามีความตองการตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
1.3) ความสะดวกสบายที่ลูกคาไดรับตอสถานที่บริการเมื่อลูกคามาใชบริการ
2) ความพึงพอใจตอการติดตอสื่อสารหรือประสานงานของผูใหบริการ แบงเปน
2.1) ลูกคาสามารถขอรับบริการตามความตองการของลูกคา
2.2) ผูใหบริการมีความสนใจ เอาใจใสในตัวลูกคาเมื่อมาใชบริการ
2.3) ผูใหบริการมีการติดตามผล หลังจากลูกคามารับบริการ
3) ความพึงพอใจตอขอมูลขาวสารที่ลูกคาไดรับจากการมาใชบริการ
4) ความพึงพอใจตอพฤติกรรมและการแสดงออกของผูใหบริการเมื่อลูกคามาใชบริการ
เชน การมีอัธยาศัยที่ดี การยิ้มแยมแจมใส การพูดจาสุภาพ ความหวงใยตอผูมาใชบริการ เปนตน
5) ความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการที่ลูกคาคาดหวังเอาไวกอนที่จะมาใชบริการ
6) ความพึงพอใจตอราคาคาใชจายตางๆเมื่อลูกคาตองจายเงินวามีความเหมาะสมหรือไมตอคุณภาพการบริการและ
ราคาสามารถรับไดหรือไม
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรในการศึกษา
เนื่องจากเปนประชากรที่แสดงคํารองเรียนของแขกบนเว็บไซต ประชากรในการศึกษาจึงเปน คํารองเรียนออนไลน
ของแขกที่เขาพักโรงแรมระดับ 3-5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในเว็บไซต booking.com
วิธีการวิจัย
3.2.1. ผูวิจัยจะใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา โดยการรวบรวมคํารองเรียนออนไลน ของแขกที่เขาพักตามประชากรที่
กําหนด
3.2.2. จากนั้นจะใชเครื่องมือวิเคราะหคํารองเรียนออนไลน โดยผูวิจัยจะวิเคราะหคํารองเรียนออนไลนดังกลาววา
เปนความคิดเห็นเชิงบวกหรือเปนคํารองเรียนที่มีตอโรงแรมที่เขาพักหรือไม ถาหากวาเปนคํารองเรียน ผูวิจัยจะวิเคราะห
เพิ่มเติมโดยการจัดหมวดหมูคํารองเรียนออนไลนดังกลาว ตามองคประกอบที่สําคัญของการบริการดานสถานที่พักแรม
ประกอบดวย1) ดานการบริการ 2) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 3 ) ดานพนักงาน 4) ดานอื่นๆ เชน ดานความคุมคา ดานราคา
การแตงกายของผูใหบริการ (อเนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ,2554)
งานวิจัยฉบับนี้เปนวิจัยเชิงสํารวจ ( Survey Research ) ประชากร คือโรงแรมที่มีชื่อเสียงใชวิธีการ การเลือกกลุม
ตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling ) โดยคัดเลือกโรงแรมทั้งหมดจากเว็บไซตbooking.com ซึ่งกลุมตัวอยาง คือ
แขกที่เขามาแสดงคํารองเรียนในเว็บไซต โดยมีอันดับแสดงคํารองเรียนตอโรงแรมที่เขาพัก ในสวนของการวิเคราะหเนื้อหาที่ได
จากการรวบรวมและจัดหมวดหมูครบถวนแลว ผูวิจัยจะทําการสรุปผลการวิจัย โดยสถิติที่ใชไดแก ความถี่ ยอดรวม และคา
รอยละ ของคํารองเรียนออนไลนในแตละหมวดหมูเทียบกับคํารองเรียนออนไลนทั้งหมด และมีการนําเสนอรายละเอียดเชิง
คุณภาพพรอมอภิปรายผลและจัดทําขอเสนอแนะตอไป
สรุปผลการวิจัย
ตารางที่1 คํารองเรียนออนไลนตอโรงแรมระดับ 3-5 ดาว ในภาพรวม
สัญชาติ
ไทย
ตางประเทศ
รวม

จํานวนแขกที่เขา
มาแสดงความ
คิดเห็น

5 ดาว

4 ดาว

3 ดาว

270
(54.22%)
228
(45.78%)
498
(100%)

125
(56.82%)
95
(43.18%)
220
(100%)

75
(51.72%)
70
(48.28%)
145
(100%)

70
(52.63%)
63
(47.37%)
133
(100%)

ระดับของโรงแรม
รวม
270
(54.22%)
228
(45.78%)
498
(100%)

จากตารางที่ 4.1 งานวิจัยครั้งนี้ไดรวบรวมคํารองเรียนออนไลน ( Complains ) จากแขกที่เขาพักของ 2 เว็บไซต ที่
มีตอโรงแรมทั้ง 3 ระดับ โดยมีแขกที่เขาพักในโรงแรม เขามาแสดงคํารองเรียนออนไลนทั้งสิ้น 498 คน สามารถแบงเปนแขก
ชาวไทยจํานวน 270 คน คิดเปนรอยละ 54.22 และแขกชาวตางชาติจํานวน 228 คนคิดเปนรอยละ 45.78
ในสวนของการวิเคราะหการแสดงคํารองเรียนออนไลนของแขกที่เขาพักในโรงแรม พบวา คํารองเรียนออนไลนของ
โรงแรมระดับ 5 ดาว มีทั้งหมด 220 คํารองเรียน แบงเปนแขกชาวไทยจํานวน 125 คน (56.82%) และแขกชาวตางชาติ
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จํานวน 95 คน (48.18%) ในสวนของโรงแรมระดับ 4 ดาว มีทั้งหมด 145 คํารองเรียน แบงเปนแขกที่เขาพักชาวไทย จํานวน
75 คน (51.72%) และแขกชาวตางชาติจํานวน 70 คน (48.28%)และในสวนของโรงแรมระดับ 3 ดาว มีทั้งหมด 133 คํา
รองเรียน แบงเปนแขกชาวไทยจํานวน 70 คน (52.63%) และแขกชาวตางชาติจํานวน 63 (47.37% ) รวมทั้งสิ้น 498 คํา
รองเรียน
ตารางที่ 2 แสดงลักษณะคํารองเรียนออนไลน ( Complains) ของแขกสัญชาติไทย
คํารองเรียนออนไลน

ระดับของโรงแรม( คน )

รวม

แผนกแมบาน (Housekeeping)
(1) ดานการบริการ
- การทําความสะอาดหองพัก
- ความเอาใจใสดานความสะอาด

5 ดาว
(9.43%)
25
(0.00%)
0
0

4 ดาว
(12.08%)
32
(1.51%)
2
2

3 ดาว
(19.25%)
51
(2.26%)
4
2

(2) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
- ดานอุปกรณอํานวยความสะดวก
(3) ดานพนักงาน
- ความมีอัธยาศัย
- การใหบริการดวยความรวดเร็ว
- การดูแลเอาใจใส เต็มใจใหบริการ
(4) ดานอื่นๆ
- ความสะอาดของพื้นที่สวนกลาง / ทางเดิน

(3.77%)
10
(0.00%)
0
0
0
(5.66%)
15

(6.04%)
16
(0.75%)
0
2
0
(3.77%)
10

(7.92%)
21
(2.64%)
2
1
4
(6.42%)
17

(10.57%)
28

(20.75%)
55

(16.60%)
44

0
(2.26%)
4
2
(3.02%)
4
4
(5.28%)
6

6
(4.53%)
6
6
(3.77%)
4
6
(6.42%)
7

7
(4.91%)
5
8
(2.64%)
3
4
(6.42%)
12

8
(4.53%)
12
(0.00%)
0
(0.00%)

10
(4.91%)
13
(0.00%)
0
(0.00%)

5
(5.66%)
15
(0.75%)
2
(0.00%)

แผนกตอนรับ (Front)
(1) ดานการบริการ
-บริการดวยความรวดเร็ว
(2) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
- ที่พักนั่งรอ check in – check out
- ความสะดวกในการจองหองพัก
(3) ดานพนักงาน
- ความมีอัธยาศัยของพนักงาน
- การดูแลเอาใจใสแขก
(4) ดานอื่นๆ
- การติดตอเขาหองพัก / การรับกุญแจ,คีย
การด
- การใหคําแนะนําตางๆ
แผนกอาหารและเครื่องดื่ม
(Food&Beverage)
(1)ดานการบริการ
- บริการดวยความรวดเร็ว
(2) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก

108
10

47
9

42
127
13
31
25
48

30
2
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- มีอุปกรณการรับประทานอาหารพรอม
(3) ดานพนักงาน
- ความมีอัธยาศัยของพนักงาน
- การดูแลเอาใจใส เต็มใจใหบริการ
(5) ดานอื่นๆ
- รสชาติของอาหาร
- ความหลากหลายของอาหารและเครื่องดื่ม
รวม

0
(1.51%)
2
2
(3.02%)
4
4

0
(1.13%)
1
2
(3.77%)
6
4

0
(1.13%)
2
1
(3.77%)
5
5

65
(24.53%)

90
(33.96%)

110
(41.51%)

0
10
28

265

จากตารางที่ 2 แสดงคํารองเรียนออนไลนของแขกชาวไทย พบวา แผนกในโรงแรมที่มีคํารองเรียนจากแขกชาวไทย
มากที่สุดคือ แผนกตอนรับ (Front) โดยสวนใหญจะรองเรียนในดานอื่นๆ ซึ่งไดแก ดานการติดตอเขาหองพัก/การรับกุญแจ
หรือคียการด และการใหคําแนะนําดานตางๆ ซึ่งแขกอธิบายวา พนักงานนั้นไมสามารถใหคําแนะนําในไดอยางถูกตอง , พูดไม
รูเรื่อง ไมชัดถอยชัดคํา และในดานการติดตอเขาหองพัก/การรับกุญแจหรือคียการด มีความลาชา นอกจากนี้ ผลการวิจัยยัง
แสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมของพนักงานที่แสดงตอแขกที่ติดตอเขาพัก ซึ่งไดแก ความมีอัธยาศัย การเต็มใจใหบริการของ
พนักงาน การแสดงออกทางสีหนา ปญหาอีกประการหนึ่งที่ผูวิจัยพบ คือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก เนื่องจากแขกที่เขาพัก
พบวา ที่นั่งพักในสวนของแผนกตอนรับมีจํานวนไมมากพอ ในการรอ check in และ check out ที่สําคัญ คือ ความสะดวกใน
การเขาพัก ตั้งแตระบบรักษาความปลอดภัยดวยการติดตอกับแผนกตอนรับ การจัดเก็บกระเปาดวยการติดตอกับแผนก
ตอนรับ ดังนั้น ในบริบทของที่พัก ไมวาจะเปนที่พักราคาสูงหรือแบบประหยัดนั้น กอนที่จะเขาพักสวนแรกที่แขกจะตองพบ
เจอกอนเปนอับดับแรกคือแผนกตอนรับ (Front) แมวาแขกที่เขาพักที่เขามาใหคํารองเรียนออนไลนเหลานี้จะไมสามารถ
คาดหวังอะไรจากสถานที่พักไดมาก แตสิ่งหนึ่งที่แขกที่เขาพักคาดหวังมากที่สุด คือ การไดรับบริการที่ดีจากพนักงานและการ
ไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกจากสถานที่พัก
ตารางที่ 3 ตัวอยางการเขียนคํารองเรียนออนไลนของแขกชาวไทยผานเว็บไซต booking.com
คํารองเรียน
แผนกตอนรับ (Front)
ดานพนักงาน
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ดานอื่นๆ

ตัวอยางคํารองเรียนออนไลน
“พนักงานทําหนาตาบูดบึ้ง ไมยิ้มแยม”
“พนักงานทํางานลาชามาก”
“ที่นั่งรอเช็คอินมีจํานวนนอยมาก และยืนรอเปนเวลานาน”
“ระบบรักษาความปลอดภัยแทบจะไมมีเลย ติดตอไวนานมาก”
“พนักงานไมสามารถใหคําแนะนําได พูดวนไปวนมาไมคอยเขาใจ”
“ติดตอพนักงานฟรอนทยากมาก ไมคอยมีคนรับโทรศัพท”
“ไมสามารถตอ Wifi ไดเลย ติดตอพนักงานไดยาก”

ตารางที่ 4 แสดงลักษณะคํารองเรียนออนไลน (complains) ของแขกชาวตางชาติ
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คํารองเรียนออนไลน

แผนกแมบาน (Housekeeping)
(1) ดานการบริการ
- การทําความสะอาดหองพัก
- ความเอาใจใสดานความสะอาด
(2) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
- ดานอุปกรณอํานวยความสะดวก
(3) ดานพนักงาน
- ความมีอัธยาศัย
- การใหบริการดวยความรวดเร็ว
- การดูแลเอาใจใส เต็มใจใหบริการ
(4) ดานอื่นๆ
- ความสะอาดของพื้นที่สวนกลาง / ทางเดิน
แผนกตอนรับ (Front)
(6) ดานการบริการ
-บริการดวยความรวดเร็ว
(7) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
- ที่พักนั่งรอ check in – check out
- ความสะดวกในการจองหองพัก
(8) ดานพนักงาน
- ความมีอัธยาศัยของพนักงาน
- การดูแลเอาใจใสแขก
(9) ดานอื่นๆ
- การติดตอเขาหองพัก / การรับกุญแจ,คียการด
- การใหคําแนะนําตางๆ
แผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food&Beverage)
(1)ดานการบริการ
- บริการดวยความรวดเร็ว
(2) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
- มีอุปกรณการรับประทานอาหารพรอม
(3) ดานพนักงาน
- ความมีอัธยาศัยของพนักงาน
- การดูแลเอาใจใส เต็มใจใหบริการ
(10) ดานอื่นๆ
- รสชาติของอาหาร
- ความหลากหลายของอาหารและเครื่องดื่ม
รวม

ระดับของโรงแรม(คน)
5 ดาว
(10%)
14คน
(2.86%)
3
1
(2.86%)
4
(0.00%)
0
0
0
(4.29%)
6
(7.14%)
10
(3.57%)
5
(0.00%)
0
0
(1.43%)
1
1
(2.14%)
2
1
(7.86%)
11
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(2.86%)
2
2
(5%)
4
3
(25%)
35

4 ดาว
(12.86%)
18คน
(5%)
4
3
(5%)
7
(0.00%)
0
0
0
(2.86%)
4
(8.57%)
12
(0.00%)
0
(1.43%)
0
2
(2.86%)
1
3
(4.29%)
3
3
(3.57%)
5
(0.00%)
0
(0.17%)
1
(1.43%)
1
1
(1.43%)
1
1
(25%)
35

รวม
3 ดาว
(21.43%)
30คน
(5%)
5
2
(9.29%)
13
(2.14%)
0
3
0
(5%)
7
(22.14%)
31
(4.29%)
6
(7.14%)
4
6
(2.14%)
2
1
(8.57%)
7
5
(6.43%)
9
(0.00%)
0
(2.86%)
4
(1.43%)
1
1
(2.14%)
2
1
(50%)
70

62
18
24
3

17
53
11
12
9
21
25
(0.00%)
0
5
8
12
140

จากตารางที่ 4 การแสดงคํารองเรียนออนไลนของแขกชาวตางชาติ แผนกที่มีคํารองเรียนมากที่สุดคือแผนกแมบาน
(Housekeeping) โดยสวนใหญคํารองเรียนจะอยูในดานสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งไดแก ดานอุปกรณอํานวยความสะดวก คํา
รองเรียนสวนใหญจะอยูในดานสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งไดแก ดานอุปกรณอํานวยความสะดวก สวนใหญแขกจะใหคํา
รองเรียนในดานนี้เพราะอุปกรณอํานวยความสะดวกบางอยาง แขกไมจําเปนจะตองเตรียมมา ทางสถานที่พักควรจะมีการ
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จัดเตรียมไวใหบาง นอกจากนี้ผลการวิจัยยังแสดงใหเห็นวา ยังมีคํารองเรียนในดานการบริการ ซึ่งไดแก การทําความสะอาด
หองพัก และความใจใสในดานความสะอาด แขกไดใหคําอธิบายไววา หองพักไมมีพนักงานเขามาทํางานสะอาดหรือทําความ
สะอาดแลวแตยังคงมีคราบสกปรก ถือไดวาคํารองเรียนนี้เปนความบกพรองของแผนกแมบาน ซึ่งถือวาเปนหนาที่ที่สําคัญที่สุด
อีกประการหนึ่งมีคํารองเรียนในดานอื่นๆ ซึ่งไดแก ความสะอาดของพื้นที่สวนกลาง เนื่องจาก ทางเดินนั้นเปนทางเดินที่แขก
จะมีการเขาและออกอยูสม่ําเสมอ ฉะนั้นทางสถานที่พักจึงควรจะมีการดูแลในสวนนี้ใหมากเชนกัน ดังนั้น ในบริบทของที่พัก
ไมวาจะเปนที่พักราคาสูงหรือแบบประหยัดนั้น เมื่อแขกไดเขาพักมาแลวนั้น แขกสวนใหญก็อยากไดรับความสะดวกสบาย
ทั้งสิ้นตามมูลคาทีไดจายไป แมวาแขกที่เขาพักที่เขามาใหคํารองเรียนออนไลนเหลานี้จะไมสามารถคาดหวังอะไรจากสถานที่
พักไดมาก แตสิ่งหนึ่งที่แขกที่เขาพักคาดหวังมากที่สุดจากแผนกแมบาน (Housekeeping) คือการรักษาความสะอาดทั้ง
สวนรวมและในสวนของหองพัก
ตารางที่ 4.5 ตัวอยางการเขียนคํารองเรียนออนไลนของแขกชาวตางชาติผานเว็บไซต booking.com
คํารองเรียน
แผนกแมบาน (Housekeeping)
ดานอุปกรณอํานวยความสะดวก
ดานการบริการ
ดานอื่นๆ

ตัวอยางคํารองเรียนออนไลน
“There are not enough towels in my room.”
“The bathroom is stopped up.”
“I was not expecting lots facilities, just somewhere cheap and
cheerful. However, our room was dark and dingy”
“The footpath is very dirty!!”

ขอเสนอแนะ
1 โรงแรมทั้ง 3 ระดับ ควรมีการดูแลรักษามาตรฐานของโรงแรมอยางตอเนื่อง ไมใหเกิดปญหาตอแขกที่เขาพัก เนื่อง
ดวยงานวิจัยฉบับนี้แสดงใหเห็นวาคํารองเรียนในดานตาง ๆ มีอิทธิพลสูงสุดตอการตัดสินใจมาใชบริการโรงแรมในครั้งตอไป
2 งานวิจัยฉบับนี้แสดงใหเห็นถึงคํารองเรียนซึ่งมีอิทธิพลตอโรงแรมทั้ง 3 ระดับเปนอยางมาก ซึ่งคํารองเรียนเหลานั้น
มาจากแขกที่เขาพัก ผูจัดการโรงแรมหรือองคกรที่เกี่ยวของควรศึกษาคํารองเรียนเหลานี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งในแผนกแมบาน
(Housekeeping) เนื่องจากแขกสวนใหญใหความสําคัญกับความสะอาดเปนอยางมาก ปญหาตางๆที่เกิดขึ้น ผูจัดการโรงแรม
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถแกไขปญหาไดดวยการฝกอบรมใหกับพนักงานของโรงแรม คัดเลือกบุคคลที่มีความ
เหมาะสมกับตําแหนงในแตละแผนก นอกจากนี้ยังควรไดรับการฝกอบรมดานความสัมพันธระหวางพนักงานตอนรับกับการ
บริการอีกดวย
3 งานวิจัยฉบับนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับคํารองเรียนออนไลนบนเว็บไซต มิใชการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับความพึง
พอใจของแขกที่เขาพัก จึงควรระมัดระวังในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน ทั้งนี้ควรตองมีการศึกษาขอมูลเพิ่มเติม เชน
การศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของคํารองเรียนออนไลนและความพึงพอใจของแขก
เอกสารอางอิง
กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ. (2541). ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชโรงแรมในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.สารนิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
ความคิดเห็นของผูมีประสบการณเขาพัก. (2558). สืบคนจาก https://www.booking.com/index.th.html
คํารองเรียนของแขก. (2554). สืบคนจาก
http://topicstock.pantip.com/blueplanet/topicstock/2011/01/E10085227/E10085227.html
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ความแตกตางของความเขมขนของสารเบนซีนที่ไดจากการตรวจวัดจริงกับการประเมินดวย
แบบจําลอง CALINE - 4 บริเวณริมถนนโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศิวพันธุ ชูอินทร
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
email: sivapan.ch@ssru.ac.th

บทคัดยอ
การศึกษาความแตกตางของความเขมขนของสารเบนซีนที่ไดจากการตรวจวัดจริงกับการประเมินดวยแบบจําลอง
CALINE - 4 มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจวัดความเขมขนของสารฺเบนซีนบริเวณริมถนนโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อ
ประเมินความเขมขนของสารเบนซีนจากการจราจรโดยใชแบบจําลอง CALINE - 4 และเพื่อศึกษาความแตกตางระหวางคา
ความเขมขนของสารเบนซีนที่ไดจากการตรวจวัดจริงและจากการประเมินดวยการใชแบบจําลอง CALINE - 4 โดยทําการเก็บ
ตัวอยาง ทั้ง 4 เสนทางการจราจรหลักรอบมหาวิทยาลัย ไดแก ถนนสามเสน ถนนราชวิถี ถนนนครราชสีมา และถนนอูทอง
นอก ในชวงเวลาเรงดวน ตั้งแต 16.00 – 17.00 น. เปนเวลา 1 ชั่วโมง จํานวน 32 ตัวอยาง โดยใชหลอดเก็บตัวอยางอากาศ
ชนิด Coconut shell charcoal tube และนําไปวิเคราะหหาความเขมขนของสารเบนซีนดวยเครื่องแกสโครมาโทรกราฟและ
การประเมินความเขมขนของสารเบนซีนดวยแบบจําลอง CALINE - 4
ผลจากการศึกษาพบวาความเขม ขนของสารฺเบนซีนที่ ไดจากการตรวจวัดจริง มี คาอยูในช วง 0.0008 - 0.0084
3
mg/m โดยมีคาเฉลี่ย 0.0038 ± 0.0028 mg/m3 ความเขมขนของสารเบนซีนที่ไดจากการประเมินดวยแบบจําลอง CALINE
- 4 พบวา มีคาอยูในชวง 0.0093 - 0.1533 mg/m3 มีคาเฉลี่ย 0.0640 ± 0.0506 mg/m3 และความเขมขนของสารเบนซีน
ที่ไดจากการตรวจวัดจริงกับการประเมินดวยแบบจําลอง CALINE - 4 มีคาไมความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 (Sig เทากับ 0.000 < 0.01)
คําสําคัญ : สารเบนซีน, แบบจําลอง CALINE - 4
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Difference of Benzene Concentration Between Measurement
and CALINE - 4 Model Assessment on the Roadside Around
Suan Sunandha Rajabhat University
Sivapan choo – in
Environmental Science Program, Faculty of Science and Thechnology, Suan Sunandha Rajabhat University
email: sivapan.ch@ssru.ac.th

Abstract
A study on the difference of benzene concentration between measurement and prediction by
CALINE - 4 model was conducted to determine the benzene concentration on the roadside around the
Suan Sunandha Rajabhat University. This study to assess the benzene concentration from traffic using the
CALINE-4 model and to study the difference between benzene concentration between measurement and
prediction by CALINE - 4 model. This study sampling from four traffic routes, include Samsen Road,
Ratchavithi Road, Nakhon Ratchasima Road and U-Thong Road. All samples were collect during the rush
hour from 16.00 - 17.00 hr. and all samples were collect using a coconut shell charcoal tube and
analyzed for benzene concentration by gas chromatography and determine of benzene concentration by
CALINE-4 model
The benzene concentration from the measurement were 0.0008 – 0.0084 mg/m3, mean were
0.0038 ± 0.0028 mg/m3. The benzene concentration from the CALINE-4 model was found to be in the
range of 0.0093 - 0.15433 mg / M3, mean 0.0640 ± 0.0506 mg / M3. The benzene concentration between
measurement and prediction by CALINE - 4 model was not significantly different at the 0.01 level (Sig is
0.000 <0.01)

Keywords: benzene, CALINE - 4 Model
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บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันปญหาคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครอันเนื่องมาจากการขยายตัวทางดานตางๆ ไมวาจะเปนเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมื อง ในจํานวนประชากรที่ อาศั ย อยู ก วา 5 ล านคน (พ.ศ. 2557) ทั้ ง นี้ใ นจํานวนประชากรที่ ม ากขึ้ นทํ าให จํานวน
ยานพาหนะประเภทตางๆ ก็มีจํานวนเพิ่มขึ้นเชนกัน สงผลใหการจราจรที่หนาแนน คับคั่ง การเคลื่อนที่ดวยความเร็วต่ําของ
ยานพาหนะ หรือกระทั่งหยุดนิ่งดวยสภาพจราจรที่ติดขัดนั้นสงผลใหมีการปลดปลอยสารมลพิษทางอากาศออกมามากมาย
หลายชนิดแตชนิดที่มีการปนเปอนอยูในบรรยากาศทั่วไปและเปนสารกอมะเร็งสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตตอสุขภาพของคน
และสิ่ ง แวดล อ ม นั้ นคื อสารเบนซี น สารเบนซีน เป น สารที่ อ ยู ใ นกลุ ม ของสารอิ นทรี ย ร ะเหยง า ย (Volatile Organic
Compound : VOCs) สารเบนซีนถาไดสัมผัสโดยการหายใจเอาสารนี้เขาไปผลกระทบของการสัมผัสสารนี้จะไปกดระบบ
ประสาทสวนกลางกอใหเกิดอาการเวียนศีรษะ งวงซึม ปวดศีรษะ คลื่นไส เกิดภาวะการทํางานไมประสานกัน มึนงง และทําให
หมดสติไ ด การสั ม ผัส ทางผิ วหนัง จากการทดลองในสั ต วพ บวาการสัม ผั ส สารนี้จะกอใหเ กิด การระคายเคื องเล็ กนอย จาก
การศึกษาในมนุษย พบวาสารนี้สามารถดู ดซึมผ านเข าสู รางกายไดทํ าใหผิ วหนัง แห ง การสั มผัส ถูกตานั้นไอระเหยของสาร
กอให เ กิดการระคายเคื องต อตา และการสัม ผั ส โดยการกิน หรื อกลื นเข าไปการกลื นหรื อกินเขาไป พบวาสารนี้ส ามารถ
กอใหเกิดผลกระทบตอระบบเลือด และระบบภูมิคุมกันไดในสัตวทดลอง แตยังไมมีรายงานยืนยันผลกระทบดังกลาวในมนุษย
(ศุภาพร บุญโพธิ์, 2555)
สารเบนซีนมีแ หลง กําเนิดที่ สํ าคั ญ มาจากการเผาไหม น้ํามั นเชื้ อเพลิ งของรถยนต พบมีค วามเขม ข นมากในบริ เ วณที่ มี
การจราจรหนาแนนตามผลการศึกษาของ พิมลา รัชฎาวรรณพงษ (2554) บริเวณถนนพหลโยธินพบวาในชวงเวลาเรงดวน
เย็ นมี คามากกวาชวงเรง ดวนเชา สารเบนซีนมี คาความเข มข นสู งสุ ดอยูใ นช วง 2.63 – 5.66 ไมโครกรัม ตอลูกบาศกเมตร
รองลงมาไดแก สารโทลูอีนมีคาความเขมขนอยูในชวง 0.841 – 3.142 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร สารเอทิลเบนซีนมีคาความ
เขมขนอยูในชวง 0.007 – 0.034 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร และสารไซลีนมีคาความเขมขนอยูในชวง 0.019 – 0.099 ไมโครกรัม
ตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ ในชวงเวลา 16.00 น. – 19.00น. (เรงดวนในตอนเย็น)
อยางไรก็ตามวิธีการตรวจวัดสารเบนซีนจะเสียคาใชจายในการดําเนินงานสูงและเสียเวลาในการวิเคราะหนาน ดังนั้นการ
ประเมินคุณภาพอากาศสามารถทําไดโดยการประเมินดวยแบบจําลอง CALINE - 4 ซึ่งการตรวจวัดจริงของสารเบนซีนมี
คาใชจายสูงทั้งอุปกรณในการเก็บตัวอยาง และใชเวลาในการตรวจวิเคราะหนาน แตการใชแบบจําลอง CALINE - 4 เปน
วิธีการหนึ่ง ที่สามารถทํ าไดจากการประเมินจากปริ มาณการจราจรและสามารถคํานวณหาความเขมขนของสารมลพิษทาง
อากาศได แบบจําลองที่นิยมใชประเมินการจราจร เรียกวา แบบจําลอง CALINE - 4 ซึ่งเริ่มตนพัฒนามาใชกับการประเมินของ
กาซคารบอนมอนอกไซดแตก็สามารถประยุกตใชหาความเขมขนของสารเบนซีนได ดังนั้นจึงมีการสนใจทําการศึกษาเพื่อที่จะ
ศึกษาความแตกตางของการตรวจวัดจริง โดยใชวิธีการเก็บตัวอยางดวย Coconut shell charcoal tube โดยใชเครื่องแกส
โครมาโทรกราฟและใชเทคนิคการวิเคราะห Flame Ionization Detector (FID) เพื่อหาความเขมขนของสารเบนซีน ที่ไดจาก
การตรวจวัดจริง และใชแบบจําลอง CALINE - 4 เพื่อประเมินความเขมขนของสารเบนซีนจากนั้นนําขอมูลทั้งสองวิธีการมา
วิเคราะหดวยหลักการทางสถิติคือวิธีการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของประชากร 2 กลุม (Paired Simple TTest) เพื่อเปรี ยบเที ยบผลของทั้ง 2 วิธีวามี คาความเขม ขนของสารเบนซีนแตกตางกันทางสถิติ หรือไม หากพบวาผลการ
ตรวจวัดไมมีความแตกตางกันอาจสรุปไดวาในการประเมินคุณภาพอากาศสามารถใชแบบจําลอง CALINE - 4 ในการประเมิน
ความเขมขนของสารเบนซีนได
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อตรวจวัดความเขมขนของสารฺเบนซีนบริเวณริมถนนโดยรอมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. เพื่อประเมินความเขมขนของสารเบนซีนจากการจราจรโดยใชแบบจําลอง CALINE - 4
3. เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางคาความเขมขนของสารเบนซีนที่ไดจากการตรวจวัดจริงและจากการประเมินดวยการใช
แบบจําลอง CALINE - 4
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3. สมมติฐานของการวิจัย
ความเขมขนของสารเบนซีนที่ไดจากการตรวจวัดจริงมีคาแตกตางจากความเขมขนที่ไดจากการประเมินดวยแบบจําลอง
CALINE - 4
4. ขอบเขตของการศึกษา
4.1. ขอบเขตดานเนื้อหา
(1) การเก็บตัวอยางสารเบนซีนโดยใชหลอดเก็บตัวอยางอากาศชนิด Coconut shell charcoal tube และนําไป
วิเคราะหหาความเขมขนของสารเบนซีน ดวยเครื่อง แกสโครมาโทรกราฟโดยใชเทคนิค Flame Ionization Detector (FID)
(2) ประเมินความเขมขนของสารเบนซีนโดยใชแบบจําลอง CALINE - 4
4.2. ขอบเขตดานตัวแปร
(1) ตัวแปรอิสระ (independent variable) คือวิธีการประเมินความเขมขนของสารเบนซีนซึ่งประกอบไปดวย 2 วิธี
คือ การตรวจวัดจริงและการประเมินดวยแบบจําลอง CALINE - 4
(2) ตั วแปรตาม (dependent variable) คื อ ความเขม ข นของสารเบนซีนในหนวยมิ ล ลิกรั มต อลูกบาศกเมตร
3
(mg/m )
(3) ตัวแปรควบคุม (control variables) คือ ตําแหนงที่ตั้งในการตรวจวัดความเขมขนของสารเบนซีนและชวงเวลาในการ
เก็บตัวอยาง
4.3. ขอบเขตดานพื้นที่
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดทําการตรวจวัดความเขมขนของสารฺเบนซีนริมถนนโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไดแก ถนนสามเสน ถนนราชวิถี ถนนนครราชสีมา และถนนอูทองนอกเปนสถานที่เก็บตัวอยาง และใชหองปฏิบัติการของ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและศูนยวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เปนสถานที่ในการวิเคราะหตัวอยาง
4.4. ขอบเขตดานเวลาระยะเวลาในการเก็บตัวอยาง เก็บในชวงเวลาเรงดวนเย็น ตั้งแต 16.00 น. – 17.00 น.
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
(1) ไดทราบถึงความเขมขนของสารเบนซีนริมถนนโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(2) ในกรณีที่ผลการวิเคราะหความเขมขนของสารเบนซีนที่ไดจากการตรวจวัดจริงมีคาไมแตกตางจากการประเมินดวย
แบบจําลอง CALINE - 4 ก็สามารถใชแบบจําลอง CALINE - 4 ประเมินคาความเขมขนของสารเบนซีน แทนการตรวจวัดจริง
ไดเพราะมีคาใชจายต่ํา
การประเมินคุณภาพอากาศดวยแบบจําลอง CALINE - 4
แบบจําลอง CALINE - 4 เปนแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับทางเดินรถและแหลงกําเนิดแบบเคลื่อนที่ (mobile
source) CALINE 4 พัฒนาโดย California Highway Authority โดยใชสมการพื้นฐานการแพรกระจายแบบเกาสเสียน ซึ่ง
การศึกษาผลกระทบดานมลพิษทางอากาศโดยแบบจําลองทางคณิตศาสตรนี้จะใชในกรณีที่ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่รุนแรง
ที่สุดที่ตามขอแนะนําของ CALINE 4 คือ ความเร็วลม 1 เมตรตอวินาที สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน ( y ) ของทิศทางลม
17.5 องศา ความคงตัวของชั้นบรรยากาศ F และอุณหภูมิในบรรยากาศ 25 องศาเซลเซียส
แบบจําลอง CALINE 4 ใชเพื่อคาดคะเนความเขมขนของมลพิษทางอากาศในบริเวณเสนทางจราจร ขอมูลที่ใชคือ ปริมาณ
มลพิษที่ปลอยออกจากจราจร (จากรถ) แนวเสนทางจราจรและสภาพอุตุนิยมวิทยา แบบจําลองนี้นอกจากจะใชจําลองสภาพ
ทางดานทั่วไปแลว ยังสามารถใชกับกรณีพิเศษ คือ บริเวณทางแยก ทางดวนยกระดับ หรือทางดวนต่ํากวาระดับพื้นถนนและ
ทางดวนภายในหุบเหว สมการพื้นฐานแสดงดังสมการที่ (1)
 1  Z  H 2  
 1  Z - H 2    1  Z - H 2 
q
dC 
exp      exp     exp  
  





2 σz  
2 σz
2 πσy σz u
2 σy
        
 


….. (1)
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โดยที่

dC คือความเขมขนของสารมลพิษทางอากาศ (กรัมตอลูกบาศกเมตร)
q คืออัตราการปลอยสารมลพิษทางอากาศ (กรัมตอเมตรตอวินาที)
u คือความเร็วลม (เมตรตอวินาที)
H คือความสูงของแหลงกําเนิด (เมตร)
σ , σ คือ การแพรกระจายตามแนวแกน y และ z (เมตร)
สิ่งที่ตองคํานึงถึงในการใชแบบจําลอง CALINE - 4 ประกอบดวย (Benson. 1989)
(1) แบบจําลองนี้ไมไดพิจารณาการตกเนื่องจากน้ําหนักของสารมลพิษทางอากาศ
(2) ไมไดคํานึงถึงปฏิกิริยาการถูกทําลายโดยสิ่งแวดลอม
(3) พื้นดินมีการสะทอนกลับเมื่อสารมลพิษกระทบพื้น โดยพื้นดินไมไดดูดซับสารมลพิษไว
(4) ในการทํางานของแบบจําลอง CALINE - 4 สามารถกําหนดตําแหนงผูรับสารมลพิษไดไมเกิน 20 ตําแหนง
จากสิ่งที่ตองคํานึงถึ งในการใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร CALINE - 4 ที่กล าวมาขางตนผลที่ได จากการประเมินจึง
คอนขางจะใหคาที่สูงเกินจริง ไมไดคํานึงถึงการเปลี่ยนรูปโดยปฏิกิริยาตางๆของสารมลพิษ
การใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร CALINE - 4 จําเปนตองจัดเตรียมขอมูลในการใชงานดังนี้
(1) ขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศ ดังนี้
(1.1) ปริมาณสารมลพิษทางอากาศที่ปลอยจากการจราจรเนื่องจากรถยนตดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ปริมาณการปลดปลอยสารอินทรียระเหยงายของรถแตละชนิดในประเทศไทย
ปริมาณการปลอยจากรถแตละประเภท (กรัมตอกิโลเมตรตอคัน)
เครื่องยนตดีเซลหนัก
จักรยานยนต
เครื่องยนตเบนซีน เครื่องยนตดีเซลเบา
เบนซีน
0.080
0.023
0.001
0.00047
โทลูอีน
0.015
0.010
0.011
0.006
0.00015
0.00009
0.00011
0.00006
เอทิลเบนซีน
ไซลีน
0.00017
0.00019
0.00010
0.00026
ที่มา : พิมลา รัชฎาวรรณพงษ (2554)
สารมลพิษ

(1.2) ปริมาณรถทั้งหมด และสัดสวนรถแตละประเภท
(1.3) ความเร็วรถ
(1.4) ตําแหนงของถนนในจุดเริ่มตน และสิ้นสุด
(2) ขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา
(2.1) ความเร็ว (เมตรตอวินาที) และทิศทางลม (องศา)
(2.2) อุณหภูมิของบรรยากาศ (เคลวิน)
(2.3) สภาวะความคงตัวของชั้นบรรยากาศ
(2.4) ชั้นความสูงของการผสม (เมตร)
(3)ขอมูลผูรับสารมลพิษ
(3.1) ตําแหนงผูรับสารมลพิษ ใชระบบ Cartesian coordinate system โดยอางอิงตําแหนง 0,0
(3.2) ความสูงของผูรับมลพิษ (เมตร)
(3.3) แผนที่แสดงสิ่งแวดลอมโดยรอบ
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เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการวิจัย
1. เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการตรวจวัดในภาคสนาม
(1) ปมเก็บตัวอยางอากาศ
(2)มาตรวัดแบบแหง (Dry Gas Meter : DGMs) สําหรับวัดอัตราการไหลของอากาศ
(3) หลอดเก็บตัวอยางอากาศ ( coconut shell charcoal tube)
(4) เครื่องวัดสภาพอากาศ (รุน Davis Vantage Pro 2) ใชสําหรับวัดความเร็วลม
2. เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการตรวจวัดในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
(1) เครื่องแกสโครมาโทรกราฟโดยใชเทคนิค Flame Ionization Detector (FID) (Shimadzu รุน GC-2010)
(2) โปรแกรมแบบจําลอง CALINE – 4 Version 2.1
3. สารเคมีที่ใชในการวิเคราะหความเขมขนของสารเบนซีน
(1) สารละลายมาตรฐานเบนซีน
(2) สารคารบอนไดซัลไฟด
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
การดําเนินงานวิจัย ศึกษาความแตกตางของความเขม ขนของสารฺเบนซีนที่ไ ดจากการตรวจวัดจริง กับการประเมินดวย
แบบจําลอง CALINE - 4 ริมถนนโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีขั้นตอนดังนี้
1. การตรวจวัดจริงดําเนินการเก็บตัวอยางสารฺเบนซีนบริเวณริมถนนโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใชหลอด
เก็บตัวอยางอากาศ ชนิด Coconut Shell Charcoal Tube ทําการเก็บตัวอยางจํานวน 32 ตัวอยาง แตละตัวอยางใชเวลาใน
การเก็บขอมู ล 1 ชั่วโมง ในช วงชั่วโมงเรงดวนเย็นเริ่มตั้ง แตเวลา 16.00 น. – 17.00 น.พรอมวัดความเร็วลมพรอมกับนับ
จํานวนรถในช วงเวลาเดีย วกันกับ ที่เ ก็บตั วอยางสารเบนซีน เพื่ อนําความเร็วลมที่ได และจํานวนรถที่ นับไดไ ปประเมินดวย
แบบจําลอง CALINE - 4
2. การประเมินดวยแบบจําลอง CALINE - 4 โดยทําการนําเครื่องวัดสภาพอากาศมาตั้งไวบริเวณเดียวกันกับที่ตั้งหลอด
เก็บตัวอยางอากาศเพื่อวัดความเร็วลม พรอมกับนับจํานวนรถที่ผานบริเวณริมถนนโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แยกเปน 4 ประเภท ไดแก รถจักรยานยนต รถยนตเครื่องยนตเบนซีน รถยนตเครื่องยนตดีเซลเบา และรถยนตเครื่องยนต
ดีเซลหนัก ในชวงเวลาเดียวกันกับที่เก็บตัวอยางสารเบนซีน โดยทําการตรวจวัดขอมูลอุตุนิยมวิทยา ไดแก ความเร็วลม และนํา
จํานวนรถที่นับไดไปประเมินดวยแบบจําลอง CALINE - 4
3. นําผลความเขมขนของสารฺเบนซีน ที่ไดจากการวิเคราะหและจากการประเมินดังกลาวมาศึกษาความแตกตางของคา
ความเขมขนโดยวิธีทางสถิติดวยวิธีการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของประชากร 2 กลุม(Paired Sample t-Test)
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาความเขมขนของสารเบนซีนที่ไดจากการตรวจวัดจริงริมถนนและการใชแบบจําลอง CALINE-4
จากที่ไดทําการตรวจวัดความเขมขนของสารเบนซีนบริเวณถนนสามเสน ตั้งแตวันที่ 4 พ.ย. 2559 ถึง 13 พ.ย. 2559
ไดคาความเขมขนของสารเบนซีนดังตารางที่ 2 ดังนี้
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ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความเขมขนของสารเบนซีนที่ไดจากการตรวจวัดจริงริมถนนและการใชแบบจําลอง CALINE-4
ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
Min
Max
Mean
SD

ถนนอูทองนอก
ตรวจวัด แบบจําลอง
จริง
0.0015
0.0206
0.0009
0.0097
0.0011
0.0215
0.0012
0.0211
0.0013
0.0261
0.0014
0.0225
0.0013
0.0215
0.0014
0.0195
0.0009
0.0097
0.0015
0.0261
0.0013
0.0203
0.0002
0.0047

ความเขมขนของสารเบนซีน(mg/m3)
ถนนราชวิถี
ถนนสามเสน
ตรวจวัด แบบจําลอง ตรวจวัด แบบจําลอง
จริง
จริง
0.0082
0.1280
0.0014
0.0155
0.0078
0.1206
0.0015
0.0151
0.0083
0.1249
0.0045
0.0740
0.0078
0.1331
0.0010
0.0093
0.0065
0.1189
0.0011
0.0104
0.0056
0.1087
0.0015
0.0125
0.0080
0.1357
0.0009
0.0109
0.0065
0.1162
0.0008
0.0110
0.0056
0.1087
0.0008
0.0093
0.0083
0.1357
0.0045
0.0740
0.0073
0.1233
0.0016
0.0198
0.0010
0.0090
0.0012
0.0220

ถนนนครราชสีมา
ตรวจวัด แบบจําลอง
จริง
0.0084
0.1533
0.0066
0.1366
0.0056
0.1172
0.0043
0.0610
0.0044
0.0734
0.0046
0.0754
0.0044
0.0691
0.0032
0.0549
0.0032
0.0549
0.0084
0.1533
0.0052
0.0926
0.0016
0.0375

จากตารางที่ 2 พบวาความเขมขนของสารเบนซีนที่ไดจากการตรวจวัดจริงบริเวณถนนสามเสน มีคาความเขมขน
อยูในชวง 0.0056 - 0.0083 mg/m3มีคาความเขมขนเฉลี่ยเทากับ 0.0073 ± 0.0010 mg/m3 ความเขมขนของสารเบนซีนที่ได
จากการประเมินดวยแบบจําลอง CALINE – 4 มีคาความเขมขนอยูในชวง 0.1087 - 0.1357 mg/m3 คาความเขมขนเฉลี่ยเทากับ
0.1233± mg/m3 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.0090 mg/m3
จากตารางที่ 2 พบวาความเขมขนของสารเบนซีนที่ไดจากการตรวจวัดจริงบริเวณถนนราชวิถี มีคาความเขมขนอยู
ในชวง 0.0008 - 0.0045 mg/m3 คาความเขมขนเฉลี่ยเทากับ 0.0016 ± 0.0012 mg/m3 ความเขมขนของสารเบนซีนที่ไดจาก
การประเมินดวยแบบจําลอง CALINE – 4 บริเวณถนนราชวิถีมีคาอยูในชวง 0.0093 - 0.0740 mg/m3 คาความเขมขนเฉลี่ย
0.0198 ± 0.0220 mg/m3
จากตารางที่ 2 พบวาความเขมขนของสารเบนซีนที่ไดจากการตรวจวัดจริงบริเวณถนนนครราชสีมา มีคาความ
เขมขนอยูในชวง 0.0032 - 0.0084 mg/m3ความเขมขนเฉลี่ยเทากับ 0.0052 ± 0.0016 mg/m3 ความเขมขนของสารเบนซีนที่
ไดจากการประเมินดวยแบบจําลอง CALINE – 4 บริเวณถนนนครราชสีมา มีคาความเขมขนอยูในชวง 0.0549 - 0.1533 mg/m3
คาความเขมขนเฉลี่ย 0.0926 ± 0.0375 mg/m3
จากตารางที่ 2 พบวาบริเ วณถนนอูทองนอก มีคาความเขมข นของสารเบนซีนที่ไดจากการตรวจวัดจริง อยูในชวง
0.0009 - 0.0015 mg/m3 คาความเขมขนเฉลี่ย 0.0013 ± 0.0002 mg/m3 ความเขมขนของสารเบนซีนที่ไดจากการประเมิน
ดวยแบบจําลอง CALINE – 4 มีคาความเขมขนอยูในชวง 0.0097 - 0.0261 mg/m3 คาความเขมขนเฉลี่ย 0.0203 ± 0.0047
mg/m3
ความแตกตางของความเขมขนของสารฺเบนซีนที่ไดจากการตรวจวัดจริงกับการประเมินดวยแบบจําลอง CALINE - 4
ผลการศึกษาความแตกตางของความเขมขนของสารฺเบนซีนที่ไดจากการตรวจวัดจริงกับการประเมินดวยแบบจําลอง CALINE - 4
ดําเนินการโดยตรวจวัดความเขมขนของสารเบนซีนที่ไดจากการตรวจวัดจริงกับการประเมินดวยแบบจําลอง CALINE - 4 ริมถนน โดย
นําผลที่ไดจากการตรวจวัดจริงและจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร มาวิเคราะหดวยวิธีการทดสอบความแตกตางระหวาง
คาเฉลี่ยของประชากร 2 กลุม (Paired Sample t-Test) เพื่อศึกษาความแตกตางของความเขมขนของสารฺเบนซีนที่ไดจากการ
ตรวจวัดจริงกับการประเมินดวยแบบจําลอง CALINE - 4 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยตั้งสมมุติฐานดังนี้
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H0: ความเขมขนของสารเบนซีนที่ไดจากการตรวจวัดจริงมีคาไมแตกตางจากความเขมขนที่ไดจากการประเมินดวย
แบบจําลอง CALINE - 4
H1: ความเขมข นของสารเบนซีนที่ไดจากการตรวจวัดจริงมีคาแตกตางจากความเขมขนที่ไดจากการประเมินดวย
แบบจําลอง CALINE - 4
ผลการวิเคราะหทางสถิติเพื่อศึกษา ความแตกตางของความเขมขนของสารฺเบนซีนที่ไดจากการตรวจวัดจริงกับการประเมิน
ดวยแบบจําลอง CALINE - 4 ริมถนนโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แสดงดังตารางที่ 3 ซึ่งพบวา Sig. มีคาเทากับ .000
[Sig. เทากับ .000 <  (0.01)] ซึ่งมีคานอยกวาระดับความเชื่อมั่น 0.01 (99%) อธิบายไดวาสมมติฐานปฏิเสธ H0 และยอมรับ
H1 ดังนั้นสรุปไดวา ความเขมขนของสารฺเบนซีนที่ไดจากการตรวจวัดจริงกับการประเมินดวยแบบจําลอง CALINE 4 ริมถนน
โดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการตรวจวัดจริงกับการประเมินดวยแบบจําลอง CALINE - 4 บริเวณริม
ถนนโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การตรวจวัด

จํานวน

1) การตรวจวัดจริง
32
2) การประเมินดวย
32
แบบจําลอง CALINE 4
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ 0.01

0.0043

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
0.0002

0.0694

0.0565

คาเฉลี่ย

คา t

Sig.

- 6.520

.000**

สรุป
จากการดําเนินงานวิจัย สามารถสรุปผลไดดังนี้
(1) ความเขมขนของสารเบนซีนที่ไดจากการตรวจวัดจริงบริเวณถนนสามเสน มีคาความเขมขนอยูในชวง 0.0056 0.0083 mg/m3มีคาความเขมขนเฉลี่ยเทากับ 0.0073 ± 0.0010 mg/m3 บริเวณถนนราชวิถี มีคาความเขมขนอยูในชวง
0.0008 - 0.0045 mg/m3 คาความเขมขนเฉลี่ยเทากับ 0.0016 ± 0.0012 mg/m3 บริเวณถนนนครราชสีมา มีคาความ
เขมขนอยูในชวง 0.0032 - 0.0084 mg/m3ความเขมขนเฉลี่ยเทากับ 0.0052 ± 0.0016 mg/m3 และบริเวณถนนอูทองนอก
มีคาความเขมขนของสารเบนซีนที่ไดจากการตรวจวัดจริงอยูในชวง 0.0009 - 0.0015 mg/m3 คาความเขมขนเฉลี่ย 0.0013
± 0.0002 mg/m3
(2) ความเขมขนของสารฺเบนซีนที่ไดจากการประเมินดวยแบบจําลอง CALINE 4 บริเวณถนนสามเสน มีคาความเขมขน
อยูในชวง 0.1087 - 0.1357 mg/m3คาความเขมขนเฉลี่ยเทากับ 0.1233± mg/m3 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.0090
mg/m3 บริเวณถนนราชวิถีมีคาอยูในชวง 0.0093 - 0.0740 mg/m3คาความเขมขนเฉลี่ย 0.0198 ± 0.0220 mg/m3 บริเวณ
ถนนนครราชสีมา มีคาความเขมขนอยูในชวง 0.0549 - 0.1533 mg/m3 คาความเขมขนเฉลี่ย 0.0926 ± 0.0375 mg/m3
และบริเวณถนนอูทองนอก มีคาความเขมขนอยูในชวง 0.0097 - 0.0261 mg/m3 คาความเขมขนเฉลี่ย 0.0203 ± 0.0047
mg/m3
(3) ความเขมขนของสารเบนซีนที่ไดจากการตรวจวัดจริงกับการประเมินดวยแบบจําลอง CALINE - 4 มีคาไมความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (Sig เทากับ 0.000 < 0.01)
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อภิปรายผล
จากผลการศึกษาพบวาความเขมขนของสารเบนซีนที่ไดจากการตรวจวัดจริงและการใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรมีคา
ไมแตกตางกัน ผลการประเมินดวยแบบจําลอง CALINE 4 มีคาสูงกวาการตรวจวัดจริง ทั้งนี้เพราะการตรวจวัดจริงอาจจะมีตัว
แปรอื่นที่ เ ป นผลต อความเข ม ข น เช นความสู ง ของชั้ นผสมซึ่ง แบบจําลองใช ค าสมมติ แต แ สดงให เ ห็ นเบื้ องต นว าการใช
แบบจําลอง CALINE - 4 นาจะสามารถนํามาใชในการประเมินความเขมขนของสารเบนซีนในบรรยากาศริมถนนได แตควร
จะต องมี การศึ กษาถึ งความสั ม พันธร ะหวางความเข มข นของสารเบนซีนที่ไ ด จากการตรวจวัดจริ ง และการใชแ บบจําลอง
CALINE - 4 เพิ่มเติมเพื่อที่จะยืนยันใหแนชัดวาความเขมขนที่ไดจากการตรวจวัดจริงและการใชแบบจําลอง CALINE - 4 มี
ความสัมพันธกันและจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติมเพื่อสรางสมการที่สามารถทํานายผลใหใกลเคียงกับการตรวจวัดจริง
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาในครั้งนี้มีขอเสนอแนะเพื่มเติมคือ ควรจะตองมีการตรวจวัดเพิ่มเติมในพื้นที่ถนนตาง ๆ เพื่อที่จะเปนการ
ยืนยันไดวาผลที่ไดเปนตัวแทนที่แทจริงในการนําแบบจําลองทางคณิตศาสตร CALINE-4 มาศึกษาความเขมขนของสารเบน
ซีนริมถนน แทนการตรวจวัดจริง
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กลยุทธและระบบงานที่มผี ลตอประสิทธิภาพในการใหบริการสายการ
บินตนทุนต่ํา
พ.ต.อ. ดร. นพดล บุรณนัฏ,ดร. พลอมร ธรรมประทีป
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาความสัมพันธระหวาง (1) ระบบงานที่มีผลกระทบกับกลยุทธ (2) กลยุทธ และ
ระบบงานที่มีผลกระทบกับการจัดการและ (3) กลยุทธ ระบบงาน และการจัดการ ที่มีผลกระทบกับประสิทธิภาพในการใหบริการ
สายการบินตนทุนต่ํา วิธีดําเนินการวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชการสุมตัวอยางอยางงาย ใหประชาชนกลุมตัวอยางที่มา
ใชบริการสายการบินตนทุนต่ําที่ทาอากาศยานกรุงเทพ จํานวน 400 รายตอบแบบสอบถามดวยตนเองโดยใชวิธีวิเคราะหแบบ
ถดถอยพหุ ผลการวิเคราะหพบวา (1) กระบวนการ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรวดเร็วมีผลกระทบกับกลยุทธ (2) ความ
สะดวก ภาพพจนที่ ดี กระบวนการและเทคโนโลยี ที่ทั นสมัย มี ผ ลกระทบกับ การจัด การ (3) ความสะดวก กระบวนการ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ความสุภาพของบุคลากร และความนาเชื่อถือมีผลกระทบกับประสิทธิภาพในการใหบริการ
คําสําคัญ: กลยุทธ ระบบงาน การจัดการ ประสิทธิภาพ

Strategy and System Effect to Low Cost Airlines Efficiency
ABSTRACT
The purpose of this research were to study (1) the relationship between system and strategy (2) the
relationship between strategy, system, and management and (3) the relationship between strategy, system,
management and efficiency. The population and sample size for 400 specific sampling were selected from the
passenger at Bangkok airport. The findings revealed (1) strategy depended on process, technology and speed
of operation (2) management depended on comfortable, good image, process and technology and (3)
efficiency depended on comfortable, process, technology, courtesy and reliability.
KEYWORDS: strategy, system, management, efficiency
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สายการบินราคาถูกหรือสายการบินตนทุนต่ํา เริ่มตนจากประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศแรก (สายการบินราคา
ประหยัด, 2560) มีกลยุทธการดําเนินธุรกิจดานการบิน ดวยการลดคาใชจายของการบิน เชน เครื่องแบบพนักงาน อาหาร
บริการบนเครื่องบิน ทําใหสามารถขายตั๋วโดยสารในราคาประหยัดได อีกทั้งมีการขายตั๋วลวงหนาผานระบบ อินเทอรเน็ต ทํา
ใหสามารถวางแผนจัดการเที่ยวบินไดงาย ลดความเสี่ยงดานการโดยสารไมเต็มลํา ประโยชนของสายการบินตนทุนต่ํา คือ
(1) กระตุนใหนักทองเที่ยวมีการเดินทางโดยเครื่องบินมากขึ้น และขยายเสนทางทองเที่ยวไดกวางขวางขึ้น ราคาบัตรโดยสาร
เครื่องบินที่ถูกลงอยางมากจะเปนตัวจูงใจใหนักทองเที่ยวเดินทางทองเที่ยวไปยังแหลงทองเที่ยวอื่น ๆ ไดอยางสะดวก จึงเปน
การกระจายนักทองเที่ยว และทําใหสะดวกสบายในการบินตรงมากขึ้น (2)ทําใหเกิดการขยายตัวของนักทองเที่ยวกลุมตาง ๆ
มากขึ้น โดยเฉพาะตลาดนักทองเที่ยวระดับกลางและระดับลางที่มีงบจํากัดในการเดินทาง รวมทั้งทําใหมีการขยายตัวในกลุม
นักท องเที่ ย วจากประเทศเพื่ อนบ านและในภู มิภ าคเอเชี ย ตะวันออกเฉี ย งใต (3) เพิ่ ม ความถี่ ใ นการเดิ นทางมากขึ้ น โดย
นักทองเที่ย วมี โอกาสเดินทางไดบ อยขึ้น จากเดิ มอาจเดิ นทางเพีย งป ละ 1 ครั้ง ราคาบั ตรโดยสารเครื่องบิ นที่ ถูกลงทําให
นักทองเที่ยวมีโอกาสเลือกเดินทางไดมากกวา 1 ครั้ง ตอป ทําใหประเทศไทยมีจํานวนนักทองเที่ยวและรายไดโดยรวมมากขึ้น
(4) สงผลดีตอธุรกิจทองเที่ยวอื่น ๆ เชน ตัวแทนจําหนายบริการทางการทองเที่ยว บริษัทจัดนําเที่ยว และโรงแรมสามารถเสนอ
ขายรายการนําเที่ยวหรือแพ็กเกจไดหลายรูปแบบในราคาที่ประหยัดหรือถูกลง ซึ่งจะชวยสงเสริมการขยายตัวของภาคธุรกิจ
เพราะเมื่อนักทองเที่ยวสามารถประหยัดคาใชจายในสวนของการเดินทาง ก็จะมีเงินในการใชจายเปนคาที่พัก คาอาหาร คา
ของที่ระลึก และการจับจายใชสอยอื่น ๆ ไดมากขึ้น นอกจากนี้ ยังทําใหเกิดการขยายตัวของธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับ
กระแสการเดินทางของกลุมนักทองเที่ยวระดับกลางและลาง (5) ทําใหเกิดการแขงขันในภาคธุรกิจการบินและภาคการขนสง
อื่น ๆ มากขึ้นไมวาจะเปนรถไฟหรือรถประจําทางทั้งในดานราคา คุณภาพ และการบริการ ซึ่งธุรกิจตาง ๆ ตองมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาประสิทธิภาพใหดีขึ้นอันจะสงผลดีตอผูบริโภคในการมีทางเลือกมากยิ่งขึ้น และ (6) ทําใหเกิดสงคราม
ราคาขึ้นมาสายการบินตนทุนตํ่าสายตาง ๆ จะแขงกันลดราคากันเพื่อดึงลูกคาใหมาใชบริการผูที่ไดประโยชนคือผูโดยสารที่ได
เดินทางโดยเสียคาสารในราคาที่ถูกลง ความสําคัญของปญหาคือจะทําอยางไรจึงจะสามารถรักษามาตรฐานในการใหบริการ
ลูกคาอย างมี ประสิ ทธิภ าพ และสร างความจงรักภักดีข องลู กค ากับสายการบิน (brand royalty) เพื่ อแยง ส วนแบ งทาง
การตลาดมาจากสายการบินคูแขงทั้งที่เปนสายการบินพรีเมี่ยม และสายการบินตนทุนต่ํา เนื่องจากสาเหตุตาง ๆ ตามที่กลาว
มาแลวจึงทําใหตองการทราบวามีปจจัยอะไรบางที่ทําใหที่สงผลตอประสิทธิภาพในการบริหารสายการบินตนทุนต่ํา
วัตถุประสงคของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาความสัมพันธ
(1) ระบบงาน ที่มีผลกระทบกับกลยุทธ
(2) กลยุทธ และระบบงาน ที่มีผลกระทบกับการจัดการ
(3) กลยุทธ ระบบงาน และการจัดการ ที่มีผลกระทบประสิทธิภาพในการใหบริการสายการบินตนทุนต่ํา
สมมติฐานการวิจัย
1. ระบบงาน (ประกอบดวย กระบวนการ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และความรวดเร็ว) มีผลกระทบกับกลยุทธ
2. กลยุทธ (ที่ประกอบดวย ความสะดวก ราคาที่เปนธรรม และภาพพจนที่ดี) และระบบงาน (ประกอบดวย กระบวนการ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และความรวดเร็ว) มีผลกระทบกับการจัดการ
3. กลยุทธ (ที่ประกอบดวย ความสะดวก ราคาที่เปนธรรม และภาพพจนที่ดี) ระบบงาน (ประกอบดวย กระบวนการ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และความรวดเร็ว) และการจัดการ (ประกอบดวยความสุภาพของบุคลากร ความนาเชื่อถือ และความเสมอภาค)
มีผลกระทบประสิทธิภาพในการใหบริการสายการบินตนทุนต่ํา
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
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ประสิทธิภาพ (efficiency) ในการประกอบธุรกิจใดก็แลวแต ในการคํานึงถึงผลประโยชนใหประสบผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค ที่ตั้งไว มักมีการกําหนดวัตถุประสงค หรือเปาหมายวาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยหลักการ
แลว การทํางานที่มีประสิทธิภาพประกอบดวยปจจัยตาง ๆ ดังนี้ (1) ประหยัด (economy) ไดแก ประหยัดตนทุน (cost)
ประหยัด ทรั พ ยากร (resources) และประหยั ด เวลา (time) (2) เสร็ จทั นตามกําหนดเวลา (speed) (3) คุ ณภาพ
(quality) โดยพิจารณาทั้งกระบวนการตั้งแตปจจัยนําเขา (Input) หรือวัตถุดิบ มีการคัดสรรอยางดีมีกระบวนการดําเนินงาน
กระบวนการผลิ ต (process)ที่ดี และมี ผลผลิต (output) ที่ ดี ( Production Efficiency, 2016) ดัง นั้นการทํางานมี
ประสิทธิภาพจึงตองพิจารณาถึงกระบวนการดําเนินงานที่ประหยัด รวดเร็ว มีคุณภาพของงาน นอกจากนั้นแลว การมีกลยุทธ
ที่ดี ระบบงานที่เ หมาะสมและการจัดการที่ มีคุ ณภาพก็ถื อวาเป นประสิท ธิภ าพที่สํ าคัญ ในการดํ าเนินการการทางธุร กิจให
ประสบผลสําเร็จ โดยคํ านึง ถึง หลั กการที่วา ผลสําเร็ จที่ไ ดม าตองใช ทรั พยากรนอยที่สุ ด และการดําเนินการเป นไปอย าง
ประหยัด ไมวาจะเปนระยะเวลา ทรัพยากร แรงงาน รวมถึงความคุมคาของสิ่งตาง ๆ ที่ตองใชในการดําเนินการนั้น ๆ ใน
ประเด็นนี้สายการบิน อเมริกัน เวสตแอรไลน ไดทําการปรับปรุงการออกบัตรโดยสารโดยระบุที่นั่งจากดานหลังมาหนาและ
ระบุที่นั่งจากดานนอกเขาไปดานในทําใหสามารถประหยัดเวลาในการดําเนินการไดเร็วขึ้น (Menkes & Briel, 2016) และจาก
การวิจัยพบวาการบริหารงานของสายการบินที่มีประสิทธิภาพมีผลตอปริมาณผูโดยสาร สวนแบงการตลาดที่เพิ่มขึ้นและทําให
สามารถขยายเที่ยวบินไดมากขึ้น (Chen, 2016)
กลยุทธ (strategy) ในทางเศรษฐกิจ กลยุทธหมายถึง วิถีทางหรือแนวทางที่ถูกกําหนดขึ้นเพื่อการระดมและจัดสรร
การใชทรัพ ยากร ของประเทศ ในอันที่จะชวยใหบรรลุถึง ซึ่งเป าหมาย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การสรางหรือพัฒนา
วิถีทางในทางปฏิบัติ ตลอดจนการระดมและจัดสรรทรัพยากรขององคการธุรกิจ เพื่อใหสามารถบรรลุถึงซึ่งเปาหมาย ที่ไดถูก
กํ า หนดไว อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยทั่ ว ไปความหมายของกลยุ ท ธ ป ระกอบด ว ยป จ จั ย 2 ประการ คื อ เป า หมาย
หรื อ วั ต ถุป ระสงค ที่ ตองการจะบรรลุ ถึ ง และการกําหนดแนวทาง หรือวิธีการในทางปฎิบั ติ การพั ฒนากลยุ ทธในองค กร
ประกอบดวย 2 ขั้นตอนใหญ คือ การสรางกลยุทธ (strategy formation) และการนํากลยุทธไปใชในทางปฏิบัติ (strategy
implementation) การสรางกลยุท ธ (strategy formation) เปนกระบวนการต อเนื่องประกอบดวย (1) การประเมิ น
จุดออน-จุ ดแข็ งขององคกร (2) การวิเคราะหสภาพแวดล อมเพื่อกําหนดโอกาสธุร กิจ-ความเสี่ย ง (3) การประเมิ นทัศ นคติ
คานิยมและความเชื่อมั่นของผู นําในองคกร และ(4) การตระหนักถึงขอจํากัด ทางสัง คมและกฎหมาย การนํากลยุท ธไปใช
ในทางปฏิบัติ (strategy implementation) จะขึ้นอยูกับ ประสิทธิภาพการบริหารขององคกร เชน การจัดสรรและระดม
ทรั พ ยากรไปใช ใ ห ส อดคล องกับ กลยุ ท ธที่ วางไว การแบ ง และจัด สรรงาน โครงสร า งองค กรภายในการควบคุ ม และวั ด
ประสิทธิผลของการดําเนินงานอยางเปนระบบ ดังนั้นในการประกอบธุรกิจสายการบินตนทุนต่ําแนวโนมของการแขงขันจึง
ขึ้นอยูกับกลยุทธของแตละบริษัทวาใครจะสามารถจัดการลดราคาคาโดยสารใหถูกกวาสายการบินอื่นได (Malighetti, Paleari
& Redondi, 2016) ในการกําหนดกลยุทธมีปจจัยสําคัญที่ควรพิจารณา 4 ประการไดแก (1) ระบุแรงขับดัน (driving force)
(2) สรางกรอบแนวคิดทางธุรกิจ (business concept) (3) ระบุความเชี่ยวชาญขององคกร (area of excellence) และ ระบุ
ประเด็นสําคัญ (Robert, 1997)
ระบบงาน (system) เนื่องจากสายการบินตนทุ นต่ําเป นสารการบินที่มี ราคาคาบัตรโดยสารถูกกวาสายการบิ น
มาตรฐานทั่ว ๆ ไป การลดคาใชจายของการบินตนทุนต่ําจึงเปนสิ่งจําเปน เชนการลดตนทุนเกี่ยวกับ วัสดุอุปกรณ อาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่องบิน จึงทําใหสามารถขายบัตรโดยสารในราคาที่ยอมเยาวได อีกทั้งมีการขายบัตรโดยสารลวงหนาผานระบบ
อินเทอรเน็ตไมผานระบบตัวแทนจึงทําใหสามารถวางแผนจัดการเที่ยวบินไดงาย สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดของเครื่องบินได
ในกรณี ผู โ ดยสารไม เ ต็ ม ลํ า ดั ง นั้ นระบบงานที่ ดี ประหยั ด จึง มี ค วามจํ าเป น เช น การเสิ ร ฟ อาหาร หากเป นเที่ ย วบิ น
ภายในประเทศ จะเสิรฟอาหารชุดเล็ก หรือบางครั้งจะเสิรฟอาหารโดยพิจารณาตามคําขอ เกี่ยวกับเรื่องสํารองที่นั่งและจอง
บัตรโดยสารเครื่องบินใหแกผูโดยสาร พนักงานตองสอบถามเสนทาง วันและเวลาเดินทาง ขอมูลสวนตัวของ ลูกคา เบอร
โทรศัพทติดตอหรืออีเมล และพนักงานตองมีความรูเกี่ยวกับบัตรโดยสารเครื่องบิน เชน การเปลี่ยนแปลงที่นั่งกรณีผูโดยสาร
เลือกที่นั่งที่เปน exit roll หรือที่นั่งติดทางออกฉุกเฉิน เจาหนาที่ตองพิจารณารางกายผูโดยสารคนนั้นดวยวาตองมีรางกาย
แข็งแรงพอที่จะชวยเปดประตูในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินได ดังนั้นการวางระบบงานที่ชัดเจนมีขั้นตอนไมยุงยาก ใชเทคโนโลยีที่
ทันสมั ย และการทํางานที่มี ความรวดเร็วจึง เปนสิ่งสําคัญ (The Nation Academies Press, 2016) นอกจากนั้นแล ว
ระบบงานที่ดีจึงตองเกี่ยวของกับ (1) ความสามารถที่ทําซ้ําได และตอง ถาเปนงานลักษณะเดี ยวกันตองสามารถใชวิธีการ
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ทํางานที่เปนมาตรฐานเดียวกันมาใชไดอีก (2) ทบทวนตรวจสอบได หากตองมีการพิจารณาทบทวน ตรวจสอบขอผิดพลาด
ควรจะตองสืบคนยอนหลังไดสามารถนํากลับมาดูใหม เพื่อปรับปรุงแกไขในจุดบพกพรองได (3) สามารถประเมินผลได (4)
สื่อสารไดเขาใจงาย มีขอสงสัยนอยที่สุด สามารถถายทอดวิธีการทํางานกับระบบนั้น ๆ ใหกับผูใชระบบไดอยางชัดเจนและ (5)
ตองมีความทันสมัย สอดคลองกับสภาพแวดลอมในการทํางาน (Organization Designation, 2016)
การจัด การ (management) การจัด การเปนการดําเนินการใหกลุม หรื อบุ คคลในองคกรเขามาร วมกันทํางาน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร หรือบริษัทหางรานรวมกัน ดังนั้นการจัดการจึงมีปจจัยตาง ๆ ที่สําคัญประกอบดวยการ
วางแผนงาน การจัดการองคกร การคัดสรรบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน การนําหรือการสั่งการ และการควบคุมองคกร ในการ
ประชุมเพื่อการดําเนินงานถามีการจัดการที่ ดีสามารถประหยัดเวลาและประยั ดงบประมาณไดในการดําเนินการแตละครั้ ง
(Oxford Abstracts, 2016) นอกจากนั้นแลวการจัดการยังหมายถึงการใชทรัพยากรที่ การใชงานและการจัดวางทรัพยากร
บุค คล ทรั พยากรการเงิ น ทรั พ ยากรเทคโนโลยี และทรัพ ยากรธรรมชาติ ให มีประโยชนสูงสุ ด การจัดการประกอบด วย
กระบวนการหลัก ๆ ไดแก การคนหาความรู การสรางและแสวงหาความรูใหม การจัดความรูใหเปนระบบ การประมวลผล
และกลั่นกรองความรู การแบงปนแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ เพื่อใหมีการนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร
ในการบริหารสายการบินตนทุนต่ําถาการกําหนดราคาคาโดยสารไมใหสูงนักและให การบริการที่เปนธรรมคุมคากับคาบริการที่
ผูโดยสารเสียไปก็เปนปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหธุรกิจประเภทนี้ประสบความสําเร็จได (Business Dictionary, 2016)
นอกจากนั้นแลว“Social Media” หรือ “Social Network” หรือ เครือขายสังคมออนไลน ในทางการตลาดนั้นก็นับวาเปน
ชองทางหนึ่งในการติดตอสื่อสารกับผูบริโภคไดอยางใกลชิดจึงไมนาแปลกใจที่ในปจจุบันนี้ Social Network ไดถูกนํามาใชใน
เชิงการตลาดเพื่อขยายกิจการมากขึ้นกับหลาย ๆ ธุรกิจ
สรุปตามที่กลาวมาแลวมาแลวจะเห็นไดวาประสิทธิภาพในการใหบริการสายการบินตนทุนต่ํามีปจจัยที่เกี่ยวของ ไดแก
การมี กลยุทธในการดําเนินการทางธุรกิจ ระบบงานในการดําเนินการ และการจัดการหรือการทํางานที่เปนระบบที่สามารถทํา
ใหธุรกิจประสบความสําเร็จ
วิธีดําเนินการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณโดยทําการออกแบบสอบถามใหประชาชนที่มาใชบริการสายการบินตนทุน
ต่ําที่ทาอากาศยานกรุงเทพ จํานวน 400 รายตอบแบบสอบถามดวยตนเอง โดยใชการสุมตัวอยางอยางงาย (simple random
sampling) หรือแบบสะดวก เหตุผลที่ใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบนี้เพราะมีความสะดวก ประหยัดเวลาและคาใชจาย สวน
สาเหตุที่เ ลือกพื้นที่ดั งกล าวเนื่องจากวาทาอากาศยานกรุ งเทพเปนสถานที่สายการบินตนทุนต่ําหลายสายการบิ นประกอบ
กิจการและมีประชาชนจํานวนมากมาใชบริการ ในการวิจัยครั้งนี้ไดใชวิธีการวิเคราะหถดถอยพหุแบบปกติและการวิเคราะห
ถดถอยพหุแบบเชิงชั้นพื่อหาความสัมพันธระหวางกลยุทธ ระบบงาน การจัดการ และประสิทธิภาพในการใหบริการของสาย
การบินตนทุนต่ํา
ผลการวิจัย
ปจจัยที่มีผลกระทบกับกลยุทธ
ตามตาราง 1 ตองการทราบวาระบบงาน ที่ประกอบดวย กระบวนการ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และความรวดเร็ววามี
ผลอยางไรกับกลยุทธ ผลการวิเคราะหพบวา กระบวนการ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และความรวดเร็ว มีผลกับกลยุทธในการ
ใหบริการสายการบินตนทุนต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทุกปจจัย โดยถากระบวนการ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และความรวดเร็ว
มีมากขึ้นกลยุทธในการใหบริการจะมีมากขึ้นดวย แตถากระบวนการ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และความรวดเร็วมีนอยลง กลยุทธ
ในการใหบริการก็มีนอยลงเชนเดียวกัน
ตาราง 1 ปจจัยที่มีผลกระทบกับกลยุทธ (N= 400)
Independent variable

Beta

t

Sig.
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กระบวนการ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ความรวดเร็ว

.274
.151
.444

5.668
3.182
10.445

.000
.002
.000

R2 = .578, SEE = .970, F = 180.507, Sig. Of F = .000
ปจจัยที่มีผลกระทบกับการจัดการ
ตามตาราง 2 จากการวิเคราะหในการพิจารณาครั้งแรกวากลยุทธทางการคามีปจจัยอะไรบางที่มีผลกระทบกับการ
จัดการ พบวาการใหค วามสะดวก ราคาที่เ ปนธรรม และภาพพจนที่ดี มีผลตอการการจัดการอยางมี นัย สําคั ญทางสถิ ติ
หมายความวา ถาความสะดวก ราคาที่เปนธรรม และภาพพจนที่ดีมีมากขึ้นการจัดการยอมมีมากขึ้นดวย แตถาความสะดวก
ราคาที่เปธรรม และภาพพจนที่ดีมีนอยลงการจัดการยอมมีนอยลงดวยเชนเดียวกัน และเมื่อพิจารณาถึงระบบงาน เพิ่มเติม
พบวา ความสะดวก ภาพพจนที่ดี กระบวนการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีผลกับการจัดการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยถา
ความสะดวก ภาพพจนที่ดี กระบวนการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และความรวดเร็วมีมากขึ้น การจัดการยอมมีมากขึ้นดวย แต
ถาความสะดวก ภาพพจนที่ดี กระบวนการ และเทคโนโลยี ที่ทันสมัย มีนอยลงการจัด การยอมมีนอยลงดวยเชนเดีย วกัน
สําหรับ ราคาที่เปนธรรม และความรวดเร็วไมมีผลกระทบกับการจัดการแตอยางใด
ตาราง 2 ปจจัยที่มีผลกระทบกับการจัดการ (N= 400)
Independent variable
ความสะดวก
ราคาที่เปนธรรม
ภาพพจน ที่ดี
กระบวนการ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ความรวดเร็ว
R
R2
SEE
F

Standard regression co-efficiency
กลยุทธ ระบบงาน
.549***
.252***
.158***
-.022
.199***
.250***
.152***
.404***
.014
.774
.855
.599
.731
1.062
.872
197.118
178.388

หมายเหตุ * = p<.05, ** = p<.01,*** = p<.001
ปจจัยที่มีผลกับประสิทธิภาพในการใหบริการ
ตาราง 3 ผลการวิเคราะหครั้งแรก แสดงใหเห็นวากลยุทธทางการคาที่ประกอบดวยความสะดวก ราคาที่เปนธรรม
และภาพพจนที่ดี มีเ ฉพาะความสะดวกและภาพพจนที่ดีมีผลกับประสิทธิภาพในการใหบริการสายการบินตนทุนต่ําอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ คือถาความสะดวกและภาพพจนที่ดีมีมากขึ้นประสิทธิภาพของการใหบริการยอมมีมากขึ้นดวย แตถาความ
สะดวกและภาพพจนที่ดีมีนอยลงประสิทธิภาพในการใหบริการยอมมีนอยลงดวยเชนเดียวกัน สําหรับราคาที่เปนธรรมไมมีผล
กับประสิทธิภาพในการใหบริการแตอยางใด
เมื่อพิจารณา ระบบงานเพิ่มเติมพบวา ความสะดวก ภาพพจนที่ดี เทคโนโลยีที่ทันสมัย และความรวดเร็วมีผลกับ
ประสิทธิภาพในการใหบริการสายการบินตนทุนต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยถาความสะดวก ภาพพจนที่ดีเทคโนโลยีที่
ทั นสมั ย และความรวดเร็ ว มี ม ากขึ้ น ประสิ ท ธิภ าพในการให บ ริ การย อมมี ม ากขึ้ น แต ถ าความสะดวก ราคาที่ เ ป นธรรม
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรวดเร็วมีนอยลง ประสิทธิภาพในการใหบริการยอมมีนอยลงดวยเชนเดียวกัน สําหรับราคาที่เปน
ธรรม และกระบวนการการใหบริการไมมีผลกระทบกับประสิทธิภาพในการใหบริการสายการบินตนทุนต่ํา
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เมื่อพิจารณาการจัดการเพิ่มเติมพบวาความสะดวก กระบวนการการใหบริการ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ความสุภาพของ
บุคลากรและความนาเชื่อถือมีผลกับประสิทธิภาพในการใหบริการสายการบินตนทุนต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยถาความ
สะดวก เทคโนโลยีที่ทันสมัย ความสุภาพของบุคลากรและ ความนาเชื่อถือมีมากขึ้น ประสิทธิภาพในการใหบริการยอมมีมากขึ้น
ดวย แตถาความสะดวก เทคโนโลยีที่ทันสมัย ความสุภาพของบุคลากรและความนาเชื่อถือมีนอยลงประสิทธิภาพในการใหบริการ
ยอมมีนอยลงดวยเชนเดียวกัน สําหรับ กระบวนการการใหบริการถามีมากขึ้นประสิทธิภาพในการใหบริการยอมมีนอยลง สวน
ราคาที่เปนธรรม ภาพพจนที่ดี ความรวดเร็วและความเสมอภาคไมมีผลกับประสิทธิภาพในการใหบริการสายการบินตนทุนต่ํา
แตอยางใด
ตาราง 3 ปจัยที่มีผลกระทบกับประสิทธิภาพ (N= 400)
Independent variable

Standard regression co-efficiency
กลยุทธ ระบบงาน
การจัดการ

ความสะดวก
ราคาที่เปนธรรม
ภาพพจนที่ดี
กระบวนการ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ความรวดเร็ว
ความสุภาพของบุคลากร
ความนาเชื่อถือ
ความเสมอภาค

.681***
.071
.108**

.402***
.024
.117**
-.126
.453***

R2
SEE
F

.607
1.087
203.634

.326***
.051
.059
-.165***
.370***

.092*

.029
.126*
.176***
.028

.700
.954
152.520

.719
.927
110.569

หมายเหตุ * = p<.05, ** = p<.01,*** = p<.001
การอภิปรายผล
จากการทดสอบสมมุติฐานขอ 1 พบวา กระบวนการ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และความรวดเร็วมีผลกระทบกับกลยุทธ
ทุกปจจัยซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ริชารด (Richards, 2017) และสมอลเลย (Smalley, 2017) เปนไปตามสมมุติฐานที่
กําหนดไว
จากการทดสอบสมมุ ติ ฐ านข อ 2 พบวา ความสะดวก ภาพพจนที่ ดี กระบวนการและเทคโนโลยี ที่ ทั นสมั ย มี
ผลกระทบกับการจัดการ เป นไปตามขอคนพบของ ยง ซาง และลี (Yeung, Tsang & Lee, 2017) และ เวสเทอรแมน
(Westermann, 2017) เปนไปตามสมมุติฐานที่กําหนดไว ยกเวน ราคาที่เปนธรรมและความรวดเร็ว
จากการทดสอบสมมุติฐานขอ 3 พบวา ความสะดวก กระบวนการ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ความสุภาพของบุคลากร
และความนาเชื่อถือมีผลกระทบกับประสิทธิภาพในการใหบริการ ซึ่งสอดคลองกับขอคนพบของ ควิก (Quick, 2017) และลี
และโม (Lee & Mo, 2017) เปนไปตามสมมุติฐานที่กําหนดไว ยกเวน ราคาที่เปนธรรม ความรวดเร็ว และความเสมอภาค
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการศึกษาพบวา

396

ความสะดวก กระบวนการ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ความสุภาพของบุคลากร และความนาเชื่อถือมีผลกระทบกับ
ประสิท ธิภ าพในการใหบ ริการเป นไป ดั งนั้นผู ประกอบธุรกิจสายการบิ นต นทุ นต่ํ าต องให ความสําคัญ กับ ปจจัย ตาง ๆ
เหลานี้ในการประกอบธุรกิจการสายการบินตนทุนต่ํา
2. ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ
เนื่องจากตัวแปรตาง ๆ ตามกรอบแนวความคิด และสมมุติฐานที่กําหนดไว มีอํานาจอธิบายการผันแปรของความ
สะดวก กระบวนการ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ความสุภาพของบุคลากร และความนาเชื่อถือกับประสิทธิภาพในการใหบริการไดไม
มากเทาที่ควร แสดงวายังมีตัวแปรอื่นที่มีสวนเกี่ยวของอีก ดังนั้นจึงควรมีการศึกษา หรือวิจัยเพิ่มเติมถึงตัวแปร หรือปจจัยอื่น
ๆ อีก เชน การประชาสัมพันธ สภาพแวดลอมที่ใหบริการ หรือ ขนาดของยานพาหนะ
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ผลของการกินสารสกัดผลมะเขือพวงอบแหงดวยน้าํ เปนระยะเวลานาน 8 สัปดาห ตอ
การทํางานของหลอดเลือดในหนูแรทเพศผู วัยกลางชีวิต
สายจิต สุขหนู1,4,กัญญนัช กนกวิรุฬห2,5, นิซาอูดะห ระเดนอาหมัด3, ฉวีวรรณ จั่นสกุล1,4
1
3

สาขาการแพทยแผนไทย คณะการแพทยแผนไทย2ภาควิชาชีวเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะวิทยาศาสตร 4สถานวิจัยความเปนเลิศดานผลิตภัณฑธรรมชาติ
5
หองปฎิบัติการวิจัยสูความเปนเลิศดานชีวโมเลกุลของมะเร็ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ

บทคัดยอ
มะเขื อพวง (Solanum torvum Sw.) อยู ใ นวงศ SOLANACEAE ทางการแพทย แผนไทยใช ผ ล
มะเขือพวงเพื่อเสริมการไหลเวียนโลหิต แตงานวิจัยทางวิทยาศาสตรเพื่อพิสูจนสรรพคุณดังกลาวยังขัดแยงกัน และ
เปนการศึกษาในหนูแรทวัยรุน ยังไมมีรายงานการศึกษาในหนูแรทวัยกลางชีวิตซึ่งเปนชวงชีวิตที่เสี่ยงตอการพัฒนาไป
เปนโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ดั งนั้นในการศึกษาครั้ งนี้มี วัต ถุประสงค เพื่อศึกษาผลของการกินสารสกัดผล
มะเขือพวงอบแหงเปนระยะเวลานานตอการทํางานของหลอดเลือดในหนูแรทวัยกลางชีวิต ทําการทดลองโดยใชผล
มะเขือพวงสดบดดวยครกไฟฟา แลวอบแหง จากนั้นนํามาสกัดดวยน้ําเดือดกรองเอาสวนที่ละลายน้ําไปทําแหงดวย
วิธี lyophilysation ไดสารสกัดแหงเรียก oven dried Solanum torvum water extract (STO) นํามาปอนหนู
แรทอายุ 12-14 เดือน ขนาด 1 กรัม/กก. น้ําหนักตัว วันละ 2 ครั้ง นาน 8 สัปดาหหลังจากครบกําหนดนําหนูแรทมา
สลบดวย Nembutal แลวแยกหลอดเลือด thoracic aorta ออกมาบมใน organ bath ที่มีน้ํายา Krebs’ solution
แลวศึกษาการหดตัวของหลอดเลือด thoracic aorta ตอ phenylephrine ทั้งกอนและหลังการยับยั้งการสราง
nitric oxide ด วย N-nitro-L-arginine (L-NA) และ/หรือ ยับ ยั้ง การสราง Hydrogen sulfide ดวย DLpropragylglycine (PAG) ผลการทดลองพบวาหลอดเลือดที่ยังคงมีเนื้อเยื่อ endothelium อยูมีการตอบสนองโดย
การหดตัวตอ phenylephrine ไมแตกตางกันระหวางหลอดเลือดของกลุม STO กับของกลุมควบคุม แตในหลอด
เลือดที่เนื้อเยื่อ endothelium ถูกทําลาย ความแรงในการหดตัวสูงสุดของหลอดเลือดกลุม STO มีคาสูงกวาของ
กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P < 0.05 แตเมื่อบมหลอดเลือดที่ไมมี endothelium ดวย L-NA กอนศึกษา
การหดตัวตอ phenylephrine พบวาความแรงในการหดตัวสูงสุดของหลอดเลือดทั้ง 2 กลุมไมแตกตางกัน และถา
บมหลอดเลือดดังกลาวดวยทั้ง L-NA และ PAG กลับพบวามีผลทําใหการหดตัวของหลอดเลือดของกลุม STO ตอ
ความเขมขนต่ําๆ ของ phenylephrine มีคาสูงกวาของกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P < 0.05
จากผลการทดลองทั้งหมดนี้สรุปไดวาการกินสารสกัดมะเขือพวงอบแหงเปนระยะเวลานานมีผลทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงการทํางานที่ผนังหลอดเลือดโดยมีผลลดการหลั่ง nitric oxide แตเพิ่มการหลั่ง H2S จากผนัง
หลอดเลือด การเพิ่มการหลั่ง H2S เปนผลดีตอการไหลเวียนเลือด

คําสําคัญ: มะเขือพวง,หนูแรทวัยกลางชีวิต, ผนังหลอดเลือด, CSE, eNOS, L-NA, PAG, H2S, nitric oxide
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Effects of 8 weeks oral administration of Solanum trovum Sw. dried
fruit water extract on vascular function in middle-aged male rats
Saychit suknoo1,4, Kanyanatt Kanokwiroon2,5, Nisaudah Radenahmad3, Chaweewan
Jansakul1,4
1

Faculty of Traditional Thai Medicine, 2Department of Biomedical Sciences, Faculty of Medicine, 3Department of
Anatomy, Faculty of Science,4Natural Product Research Centre of Excellence and 5The Excellent Research
Laboratory of Cancer Molecular Biology, Prince of Songkla University,

Hat-Yai, Thailand

Abstract
Solanum torvum Sw. belongs to family SOLANACEAE. It has been used in Thai
traditional medicine for facilitating blood perfusion. However, scientific investigations to confirm
the therapeutic claim are still controversy, and also all the reports were done in young rats. No
reports were done in the middle-aged animal which is the vunerable stage to develop
cardiovascular diseases. Thus, the present study we aimed to investigate whether chronic
consumption of Solaunm torvum fruit extract would have any effects on vascular functions in
middle-aged rat. Mature fresh fruits of Solanum torvum were minced with electric blender dried
in hot air oven (60 °C, 24 hrs). The dried fruit obtained was extracted with boiling water, then
filtrated and followed by lyophilisation to obtain an oven dried Solanum torvum water extract
(STO). The STO was orally gavage to the middle-aged rats (12-14 month old), 1 g/kg, twice a day,
for 8 weeks. The control group was orally gavage with the same volume of distilled water as that
of the STO. At the end of treatment, each rat was anesthetized with Nembutal, then thoracic
aorta was dissected and placed in the organ bath with worm Krebs’ solution. The thoracic aortic
ring was challenged to phenylephrine before and after preincubation with N-nitro-L-arginine (LNA), a nitric oxide synthase inhibitor, and/or DL-propragylglycine (PAG), a cystathionine-γ-lyase
inhibitor. Results found that there were no difference in the contractile responses of the
endothelium-intact thoracic rings to phenylephrine between those obtained from the STO and
the control groups. When the vascular endothelium had been removed, a higher in maximal
contraction to phenylephrine for the one obtained from the STO compared to those from the
control group. And this effect was abolished in the present of L-NA. When PAG was also
preincubating with the L-NA of the thoracic aortic ring without endothelium, the contractile
response to small concentration of the phenylephrine on the aortic rings obtained from the STO
was higher than those from the control group. P<0.05
In conclusion 8 weeks consumption of the STO in the middle-aged rats caused a
decrease in nitric oxide but increased H2S production from the vessel wall. The increase in H2S
production is beneficial for blood perfusion.
Keywords: Solanum torvum, middle-aged rats, blood vessel, CSE, eNOS, L-NA, PAG, H2S, nitric
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จากการรายงานของสํานักงานโรคไมติดตอ พบวาประเทศไทย ป 2557 มีอัตราการเสียชีวิตจาก
โรคหัวใจและหลอดเลือดเปนอันดับหนึ่ง โดยพบผูเ สีย ชีวิต จากโรคหัวใจและหลอดเลือดทั้ง หมด 58,681 คน คิด
เปนอัตราการตายเทากับ 90.34 ตอแสนประชากรและเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือด จํานวน 18,079 คน คิด
เปนอัตราเทากับ 27.83 ตอแสนประชากร ซึ่งจากการแสดงอัตราการเสียชีวิตนี้ประมาณ 29 % เกิดจากผูปวยที่มี
อายุนอยกวา 60 ป (สํานักงานโรคไมติดตอเรื้อรัง, 2558)
อายุที่เพิ่มขึ้นหรือความชราภาพเปนสาเหตุที่ทําใหหลอดเลือดทํางานผิดปกติและเสื่อมอายุสงผลทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางและการทํางานของหลอดเลือด ซึ่งเปนสาเหตุทําใหหลอดเลือดมีการคลายตัว
นอยลงโดยภาวะ vascular aging ผนังของหลอดเลือดจะมีการหนาตัวเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีการเพิ่มทั้งขนาดและ
จํานวนของ smooth muscle cell ในผนังหลอดเลือดชั้นกลาง (tunica media) และมีการแทรกของ smooth
muscle cell เขาไปในผนังหลอดเลือดชั้นใน (tunica intima) ซึ่งเปนชั้นเยื่อบุผิวของหลอดเลือด โดยการเปลี่ยน
แปลงดังกล าวไมมีผลตอชั้นเยื่อบุของ endothelial cell แตสงผลใหผ นังหลอดเลือดมีความแข็งตัว (stiffness)
(Gaballa et al., 1998) กลายเปนโรคหลอดเลือดตีบได
ในแงการทํางานเมื่ออายุมากขึ้นจะมีความผิดปกติในการทํางานของหลอดเลือด โดยมีการสรางและ
หลั่งสาร endothelium-derived relaxing factors เชน nitric oxide, hydrogen sulfide, endotheliumderived hyperpolarizing factors (EDHF) หรือ vascular prostaglandins ลดนอยลง (Fujii et al., 2005) แต
กลับเพิ่มการหลั่งของ endothelium-derived constricting factors เชน endothelin และ thromboxane A2
เพิ่ มมากขึ้นจากการเปลี่ย นแปลงทางโครงสร างของผนัง หลอดเลื อดรวมกับการทํางานที่ ผิด ปกติข องหลอดเลื อด
ดังกลาวนี้สงผลทําใหผนังหลอดเลือดมีความยืดหยุนลดลง ซึ่งจะพัฒนาไปเปนโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดในเวลา
ตอมา (Duffy et al., 2005)
ปจจุบันพบวา nitric oxide (NO) เปน signaling molecule สําคัญที่เกี่ยวของกับการควบคุมการ
ทํางานของหลอดเลือด และในทางสรีระวิทยาของมนุยษและสัตวเลี้ยงลูกดวยนม พบวาเมื่อรางกายมีการผลิตหรือมี
การดูดซึม nitric oxide ลดลงจะสามารถพัฒนากลายเปนโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดได ซึ่ง nitric oxide มี
ความสําคัญในการควบคุมการคลายตัวของหลอดเลือดและยังเปน neurotransmitter ทําหนาที่ควบคุมการทํางาน
ของ vascular tone ของหลอดเลื อด ป องกันการเกิด กระบวนแข็ งตั วของเลื อด (inhibition of platelet
aggregation) ปองกันการอักเสบ (anti-inflammation) เปนตน (Evgenov et al., 2008) และมีบทบาทสําคัญตอ
การควบคุมการทํางานของกลามเนื้อเรียบหลอดเลือด (smooth muscle cell) (Palmer et al., 1988) นอกจากนี้
ในปจจุบันพบวา hydrogen sulfide (H2S) เปน gasotramsmitter ที่สําคัญอีกชนิดหนึ่งซึ่งสรางมาจากเยื่อบุผนัง
หลอดเลือด (endothelial cell) กลามเนื้อเรียบหลอดเลือด (smooth muscle cell) (Polhemus et al., 2014)
มีบทบาทสําคัญในการปรับการทํางานของหลอดเลือด และพบวาหนู mice ที่มีเอนไซม CSE บกพรอง จะมีระดับ
hydrogen sulfide ต่ําลงสงผลใหการทํางานของ endothelium cell ผิดปกติ และสัตวทดลองจะมีความดันโลหิต
สูง ซึ่งผลดังกลาวนี้จะแปรผันโดยตรงกับอายุของหนู mice ที่เพิ่มขึ้น (Abe and Kimula, 1996)
มะเขือพวง (Solanum Torvum SW.) เปนพืชในวงศ SOLANACEAE สรรพคุณทางดานการแพทย
แผนไทย ในตํ ารับยาแผนโบราณกล าวไววา ผลมะเขือพวงมีฤทธิ์แกไอ ตนมีฤ ทธิ์ขับเสมหะ ขับปสสาวะ ช วยยอย
อาหาร และชวยระบบการไหลเวียนเลือด (นันทวัน บุณยะประภัศร 2542, วิทย เที่ยงบูรณธรรม 2548, วุฒิ วุฒิธรรม
เวช 2540) และพบวาทางดานการแพทยพื้นบานของประเทศคาเมอรูนมีการใชผลมะเขือพวงรักษาโรคความดันโลหิต
สูง (Mohan et al., 2009) นอกจากมะเขือพวงมีสรรพคุณทางยาแลว ยังเป นผักรับประทานและมีคุ ณคาทาง
โภชนาการดวย
ดังนั้นจึงเป นเรื่ องที่นาสนใจที่ค วรจะไดมี การศึ กษาวาการกินสารสกัดจากผลมะเขื อพวงเปนระยะ
เวลานานจะมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการทํางานของหลอดเลือดหรือไม อยางไร ขอมูลที่ไดจะเปนการยืนยัน
สรรพคุณและ/หรือสามารถนําไปใชพัฒนาผลมะเขือพวงเปนอาหารเสริมเพื่อสุ ขภาพสําหรั บใชในการปองกันการ
พัฒนาไปเปนโรคหัวใจและหลอดเลือดในวัยกลางคนและผูสูงอายุเพื่อชวยชะลอใหมีคุณภาพชีวิตที่ยาวนานขึ้น
3. วิธีการดําเนินการทดลอง
3.1. การเตรียมสารสกัดมะเขือพวง
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นําผลมะเขือพวงสดระยะโตเต็มวัย มีสีเขียวเขม ซื้อจากแหลงปลูกที่จังหวัดนครศรีธรรมราช นํามา
คัดเลือกสิ่งเจือปน ลางทําความสะอาด จากนั้นนํามาบดดวยเครื่องบดไฟฟา และอบแหงดวยตูอบลมรอนอุณหภูมิ
50-60 องศาเซลเซียส สกัดดวยน้ําเดือดแลวกรองเอาสวนที่ละลายน้ํา ไปทําแหงดวยวิธี lyophilysation เรียกสาร
สกัดที่ไดวา oven dried Solanum torvum water extract (STO)
3.2. การเตรียมสัตวทดลอง
ใชหนูแรทเพศผูสายพันธ Wistar วัยกลางชีวิตอายุ 12-14 เดือน (หนูแรทมีอายุขัยประมาณ 2.6 ป
ซึ่งหนูแรทอายุ 12 เดือน เทีย บเทาอายุในคนประมาณ 35 ป) รับ มาจากจากสถานสัตวท ดลองภาคใต เลี้ยงใน
หองควบคุมอุณหภูมิ 22±3 °C ความชื้น 40-70% โดยตั้งเวลาปด/เปดไฟฟาแสงสวาง/มืด เปน 12/12 ชั่วโมง ให
อาหาร และน้ําตามตองการ (ad libitum) เจาะหูเพื่อทําหมายเลขสัตวและใหสัตวทดลองคุนชินกับสภาพแวดลอม
ภายในหองเลปเปนเวลา 1 สัปดาหกอนเริ่มทําการทดลอง การทดลองแบงหนูแรท ออกเปน 2 กลุม กลุมละ 7 ตัว
กลุมที่ 1 ปอนน้ํากลั่น (DW) เปนกลุมควบคุม
กลุมที่ 2 ปอนสารสกัดผลมะเขือพวงอบแหงดวยน้ํา (STO) ขนาด 1 กรัม/กิโลกรัมตอน้ําหนักตัว วัน
ละ 2 ครั้ง (เชา-บาย) เปนเวลานาน 8 สัปดาห โดยสัตวทดลองแตละตัวจะถูกบันทึกน้ําหนักตัว และอาหารที่กินตอ 1
วัน สัปดาหละ 1 ครั้ง
3.3. ศึกษาผลตอการทํางานของหลอดเลือด thoracic aorta ที่ตัดแยกออกมาศึกษาแบบ in vitro
เพื่อศึกษาวาการปอนสารสกัดมะเขือพวงอบแหงดวยน้ําเปนเวลานานมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
การทํางานของหลอดเลือดในการสรางหรือหลั่ง nitric oxide และ hydrogen sulfide หรือไม ทําการทดลองโดย
หลังจากที่ปอนสารสกัด STO ครบ 8 สัปดาห สลบสัตวทดลองดวย Nembutal แลวผาตัดสัตวทดลองเพื่อตัดหลอด
เลือด thoracic aorta ออกมาศึกษาใน organ bath โดยเตรียมหลอดเลือดเปน 2 แบบ แบบที่ 1 หลอดเลือดยังคงมี
เนื้อเยื่อ endothelium แบบที่ 2 หลอดเลือด thoracic aorta จะถูกทําลายเนื้อ endothelium ดวยกานพลาสติก
ขนาดเล็ ก พั น ไว ด ว ยสํ า ลี ส อดเข า ไปในท อ หลอดเลื อ ด แล ว นํ า หลอดเลื อ ดแต ล ะท อ ไปศึ ก ษาการหดตั ว ต อ
phenylephrine ใน organ bath ที่มีน้ํายา Krebs’ solution ที่ 37 °C ทั้งกอนและหลังยับยั้งการสราง nitric
oxide ดวย N-nitro-L-arginine และ/หรือ ยับยั้งการสราง H2S ดวย DL-propargylglycine
4. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ขอมูลที่ไดจากการทดลองแสดงเปนคาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean ± S.E.M.) และทดสอบความ
แตกตางในแตละกลุม โดย two-tailed unpaired Student's t-test ซึ่งยอมรับความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ p≤0.05

5. ผลการทดลอง
5.1 ผลตอน้ําหนักตัวและการกินอาหาร
พบวาหนูแรทที่กินสารสกัด STO ไมมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักตัวในหนูแรทและการกิน
อาหารเมื่อเทียบกับกลุมควบคุมที่กินน้ํากลั่น (รูป 1)
B

A

550
500
450
400

DW -male

30

STO -male

ood intake (g)

ody weight (g)

600

25
20
15
10

DW -male
STO -male

402

รูป 1. แสดงผลของการกินสารสกัด STO ขนาด 1กรัม/กก. น้ําหนักตัวหรือกินน้ํากลั่น (DW) ตอการเปลี่ยนแปลง
น้ําหนักตัว (รูป A) และการกินอาหาร (รูป B) คาที่แสดงเปนคา mean ± S.E.M ของหนูแรทกลุมละจํานวน 7 ตัว
5.2. ผลตอการทํางานของหลอดเลือด
หลอดเลือดที่ยังคงมีเนื้อเยื่อ endothelium อยูมีการตอบสนองโดยการหดตัวตอ phenylephrine ไม
แตกต างกันระหวางหลอดเลื อ ดของกลุ ม STO กับ ของกลุ ม ควบคุ ม (รู ป ที่ 2A) แต ใ นหลอดเลื อดที่ เ นื้อเยื่ อ
endothelium ถูกทําลาย พบวาความแรงในการหดตัวสูงสุดของหลอดเลือดกลุม STO มีคาสูงกวาของกลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P < 0.05 (รูปที่ 2B) แตเมื่อบมหลอดเลือดที่ไมมี endothelium ดวย L-NA กอนศึกษา
การหดตัวตอ phenylephrine พบวาความแรงในการหดตัวสูงสุดของหลอดเลือดทั้ง 2 กลุมไมแตกตางกัน (รูปที่ 2C)
และถาบมหลอดเลือดดังกลาวดวยทั้ง L-NA และ PAG กลับพบวามีผลทําใหการหดตัวของหลอดเลือดของกลุม STO
ตอความเขมขนต่ํา ๆ ของ phenylephrine มีคาสูงกวาของกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P < 0.05 (รูปที่
2D)
B

A

DW
endo
DW
++noNo
endo
3 g3 g
STO
Noendo
endo
3 g3 g
STO 1
1 g/kg
g/kg ++no

10

DW
STO 1 g/kg++endo
endo 33 gg
ST 1 g/kg + endo 3 g

Increase in tension (g)

Increase in tension (g)

+ endo 3 g

DW

10
8
6
4
2
0

8

* * *
* *

6
4
2
0

-9.0

-8.0

-7.0

-6.0

-5.0

-9.0

-8.0

Phenylephrine log (M)

DW
++No
LNA
DW
no endo 3 gg ++ LNA
STO
LNA
no endo 3 gg ++ LNA
STO1 1g/kg
g/kg ++ No

-5.0

DW
+ no
DW
+
Noendo
endo33gg++LNA+PAG
LNA + PAG
STO11g/kg
g/kg ++ No
no endo
STO
endo33gg++LNA+PAG
LNA + PAG

10

Increase in tension (g)

Increase in tension (g)

-6.0

D

C
10

-7.0

Phenylephrine log (M)

8
6
4
2
0

8
6
4

*
* *

2
0

-9.0

-8.0

-7.0

-6.0

Phenylephrine log (M)

-5.0

-9.0

-8.0

-7.0

-6.0

Phenylephrine log (M)

-5.0

403

รูปภาพที่ 2. แสดงผลการกินสารสกัด STO หรือ น้ํากลั่น ตอการตอบสนองของหลอดเลือด thoracic
aorta ตอ phenylephrine (A) หลอดเลื อดที่ มีเนื้อเยื่อ endothelium (endo) (B) หลอดเลือดที่
เนื้อเยื่อ endothelium ถูกทําลาย (no endo) (C) หลอดเลือดที่เนื้อเยื่อ endothelium ถูกทําลาย
และถูกยับยั้งการสราง nitric oxide ดวย L-NA รูป และ (D) หลอดเลือดที่เนื้อเยื่อ endothelium ถูก
ทําลาย และยับยั้ง การสราง nitric oxide ดวย L-NA และ และถูกยั บยั้งการสร าง H2S ดวย DLpropargylglycine (PAG)
แตละจุดแสดงเปนคา mean ± S.E.M ของหนูแรทกลุมละจํานวน 7 ตัว
* สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( P< 0.05)
6. อภิปรายและวิจารณผลการทดลอง
ผลการทดลองพบวาหนูแรทวัย กลางชีวิต ที่กินสารสกัดผลมะเขื่อพวงอบแหง ดวยน้ํา ขนาด 1กรัม /กก.
น้ําหนักตัว วันละ 2 นาน 8 สัปดาห ไมมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักตัวและการกินอาหารแตอยางใด เมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุมควบคุมที่กินน้ํากลั่น เปนการชี้แนะวาการกินสารสกัดผลมะเขือพวงอบแหงไมนาจะเปนพิษตอ
รางกาย แตอยางไรก็ตามจําเปนตองมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยการวิเคราะหหาระดับสารเคมีตาง ๆ ในเลือดเพื่อยืนยัน
ผลดังกลาวนี้
อย างไรก็ตามการกินสารสกัด STO ของหนูแ รทวัย กลางชีวิต เปนระยะเวลานานมี ผลทํ าให เ กิด การ
เปลี่ยนแปลงการทํางานของหลอดเลือด แมจะพบวาการตอบสนองของหลอดเลือด thoracic aorta ที่ยังมีเนื้อเยื่อ
endothelium ตอ phenylephrine ไมมีความแตกตางจากหลอดเลือดของกลุมควบคุม ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อเนื้อเยื่อ
ชั้น endothelium ของหลอดเลือดถูกทําลาย ไดเปนหลอดเลือดที่ไมมี endothelium กลับพบวาการตอบสนองของ
หลอดเลือดที่ไมมี endothelium ตอ phenylephrine มีคาสูงกวาหลอดเลือดของกลุมควบคุม แตเมื่อยับยั้งการ
ทํางานของ nitric oxide synthase ดวย L-NA กอนศึกษาการหดตัวของหลอดเลือดตอ phenylephrine พบวา
ความแรงในการหดตัวของหลอดเลือดตอ phenylephrine ของหลอดเลือดทั้ง 2 กลุมเพิ่มขึ้นแตการเพิ่มขึ้นของกลุม
ควบคุมเพิ่มขึ้นมากกวาหลอดเลือดของกลุมที่กินสาร STO จากผลดังกลาวนี้เปนการชี้แนะวาการกินสาร STO มีผล
ทําใหลดการหลั่ง nitric oxide จากผนังหลอดเลือดมาตานการหดตัวของหลอดเลือดตอ phenylephrine
ปจจุบันเปนที่ยอมรับแลววา H2S เปนอีกชนิดหนึ่งที่หลั่งออกมาจากผนังหลอดเลือดมีฤทธิ์ตานการหดตัว
ของหลอดเลือดตอตัวกระตุนที่ทําใหหลอดเลือดหดตัว เชน phenylephrine สงผลใหหลอดเลือดไมหดตัวมากเกินไป
เมื่อไดรับการถูกกระตุน คลายกับเปนกันชนเพื่อไมใหมีความดันในหลอดเลือดสูงเกินไป เนื่องจากในตําราสมุนไพร
กลาววาผลมะเขือพวงใชเปนยาเพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือด ดังนั้นอาจเปนไปไดวาการกินสาร STO เปนระยะเวลา
นานอาจมีผลทําใหเพิ่มการหลั่ง H2S จากผนังหลอดเลือดเปนกันชนไมใหหลอดเลือดหดตัวตอสารกระตุนที่มีฤทธิ์ให
หลอดเลือดหดตัวมากเกินไป เพื่อพิสูจนความเปนไปไดนี้ จึงไดทําการทดลองเพิ่มขึ้นอีก 1 การทดลอง โดยทําการ
ยับยั้งการสราง H2S ของหลอดเลือดดวย PAG พรอมกับยับยั้งการสราง nitric oxide ดวย L-NA เพื่อใหแนใจวาผล
การทดลองนี้ไมไดถูกแทรกแซงดวย nitric oxide แลวจึงศึกษาผลตอการหดตัวของหลอดเลือดตอ phenylephrine
ผลการทดลองพบวา การหดตัวของหลอดเลือดตอ phenylephrine ของกลุม STO ตอบสนองตอความเขมขนต่ํา ๆ
ของ phenylephrine ไดสูงกวาของกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ้งเปนการชี้แนะวาการกินสารสกัด STO
ของหนูแรทวัยกลางชีวิตมีผลทําใหเพิ่มการหลั่ง H2S จากผนังหลอดเลือด
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สรุปผลการทดลอง
จากผลการศึกษาทั้งหมดนี้สรุปไดวาการกินสารสกัดผลมะเขือพวงอบแหงขนาด 1 กรัม/กก. น้ําหนัก
ตัว วันละ 2 ครั้ง นาน 8 สัปดาหมีผลทําใหลดการหลั่ง nitric oxide แตเพิ่มการหลั่ง H2S ที่ผนังหลอดเลือด สงผลให
การตอบสนองของหลอดเลือดปกติที่มีเนื้อเยื่อชั้น endothelium ตอ phenylephrine โดยการหดตัวไมแตกตาง
จากกลุมควบคุมที่กินน้ํากลั่น ผลการทดลองนี้เปนการยืนยันสรรพคุณบงชี้ในการเพิ่มการไหลเวียนเลือดในคน แมวา
ผลการศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาในทางออม โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงการทํางานของหลอดเลือด
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บทคัดยอ
การวิจัยเปนการวิจัยแบบสํารวจ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับความเปนโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจ และศึกษาปจจัยที่
มีความสัมพันธกับการเปนโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจตามการรับรูของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใน
ภาคกลาง กลุมตัวอยางเปนพยาบาลวิชาชีพ จํานวน 400 คน ไดจากการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน เก็บรวบรวมขอมูล
โดยใชแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล แบบสอบถามเจตคติตองานการพยาบาล และแบบสอบถามการเปนโรงพยาบาลที่ดึงดูด
ใจ ตรวจสอบคุณภาพดานความตรงตามเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ และนําไปทดลองใชในพยาบาลวิชาชีพที่มีตวามใกลเคียงกับ
กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน วิเคราะหความเที่ยงของแบบสอบถามโดยคาสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค เทากับ 0.82
และ 0.97 ตามลําดับ สถิติที่ใชคือ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ผล
การศึกษา พบวา พยาบาลวิชาชีพมีการรับรูการเปนโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจโดยรวมใน ระดับสูง เมื่อจําแนกรายดาน พบวา ดาน
การปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาไดแก ดานคุณภาพภาวะผูนํา ดานการบริหาร ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
พบวา ปจจัยสวนบุคคล หนวยงานที่ปฏิบัติงาน เจตคติตองานการพยาบาลและสถานะตําแหนงงานมีความสัมพันธกับการรับรู
ตอการเปนโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจ (r = 0.24, 0.64 และ 0.66) อยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P<0.05 อายุ ระดั บ
การศึกษา ประสบการณการปฏิบัติงานไมมีความสัมพันธกับการรับรูของพยาบาลวิชาชีพ
คําสําคัญ: โรงพยาบาลที่ดึงดูดใจ, การรับรูของพยาบาลวิชาชีพ
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Abstract
The purpose of research was to study the level of perception of professional nurses toward
being magnet hospital, as well as to study the relationships between personal factors, professional
nurses toward being magnet hospital. The sample were 400 professional nurses selected by stratified
random sampling. The 3-parts questionnaire included personal information attitude and perception
toward being magnet hospital. It was validated by experts and a tryout with 30 professional nurses.
Cronbach’s Alpha coefficient was analyzed to indicate the reliability at the questionnaire which were .82
and .97, respectively. The statistics were the percentage, mean, standard deviation and Pearson’s
Product-Moment Correlation Coefficient. The significant level was set at <.05. The research findings
revealed: The nurses had high level of Attitude. Total perceptions toward being magnet hospital was at
high level where as the perception mean score of each part was at the high level except the human
resources management which was at the moderate level. Professional nurses who have different nursing
practical unit attitude and job were statistical significant related to perceptions of magnet hospitals at
P<.05 level (r=0.24 and 0.64 0.66) ,but educational level, age range and experience were not related to
perceptions of magnet hospitals .
Keywords: magnet Hospital, perceptions of professional Nurses
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บทนํา
โรงพยาบาลที่ดึงดูดใจ เปนแนวคิดหนึ่งที่มีการนํามาใชในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อป คศ. 1981 จากการสํารวจของ
สภาการพยาบาลแหงสหรัฐอเมริกา American Academy of Nursing พบวาโรงพยาบาล 41 แหงจาก 165 แหงสามารถ
รักษาบุคลากรพยาบาลวิชาชีพใหทํางานอยูดวยเปนเวลานาน เพื่อใหโรงพยาบาลเปนตนแบบในการบริหารที่สามารถดึงดูดใจ
พยาบาลวิชาชีพได American Nursing Credentialing Center (ANCC) (2006) มีการมอบรางวัลใหแกโรงพยาบาลดึงดูดใจ
ครั้งแรก ป 1990 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาของ Mc Clure et al. (1983); Kramer and Schmalenberg (2002) ; และ
Middleton et al. ( 2008) พบวา องคประกอบสําคัญที่ดึงดูดใจพนักงานไดแก การบริหารจัดการ การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ
และ การพัฒนาวิชาชีพ นอกจากนี้ยังพบวาการนํารูปแบบโรงพยาบาลดึงดูดใจไปใชในการบริหารโรงพยาบาลมีสวนลดอัตรา
การลาออกของพยาบาลจากรอยละ 18 เหลือเพียงรอยละ 5 ภายในเวลา 3 ป และพยาบาลในโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจ มีความ
พึงพอใจลักษณะขององคกร ความตั้งใจในการลาออกจากงานและอัตราการลาออก จากงานต่ํากวาโรงพยาบาลที่ไมดึงดูดใจ
(Brady-Schwartz, 2005) สําหรับในประเทศไทยแนวคิดเรื่องโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจ(Magnet hospital) พบวานํามาใชเมื่อ
เริ่มประสบกับภาวการณขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ ตั้งแตป พ.ศ. 2538 (ทัศนา บุญทอง,2549) และเริ่มใหความสนใจมากขึ้น
เมื่อปญหาการและเริ่ มให ความสนใจมากขึ้นเมื่อป ญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชี พยัง คงมีอยู เชน สถาบันพั ฒนาและ
รับรองคุณภาพสภาการพยาบาลไดกําหนดเปนนโยบายในการพัฒนาโรงพยาบาลที่ไดรับการรับรองคุณภาพ โดยนําแนวคิด
Forces of Magnetism มาประยุกตกับกระบวนการพัฒนาตามแนวทางของ HA มีการสํารวจองคการ 6 ดาน พบวา ความพึง
พอใจตอการบริการพยาบาลมีเพิ่มมากขึ้น อัตราการลาออกลดลง และจากการทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษาลักษณะโรงพยาบาล
ที่ดึงดูดใจ มีดังนี้ สุภาณี คงชุม (2550) ศึกษาลักษณะโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจพยาบาลวิชาชีพตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 23 คน พบวามีทั้งหมด 6 องคประกอบไดแก 1) ดานการบริหารบุคลากรพยาบาล ประกอบดวย การสรรหาและการ
คัด เลือก การจัด อัต รากําลั ง การพั ฒนาบุค ลากร การบริ ห ารจัดการค าตอบแทนและสิ ทธิป ระโยชน การประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงาน 2) ดานการจัดการและการพัฒนาองคการพยาบาล ประกอบดวย อาคารและสถานที่โครงสรางองคการพยาบาล
วัฒนธรรมองคการ ความเปนเลิศขององคการ 3) ดานภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับ 4) ดานการปฏิบัติงานและใหบริการเชิง
วิชาชีพ 5) ดานการบริหารงานขององคการพยาบาล 6) ดานการสื่อสารในองคการพยาบาล ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ
อุษณี ณ ตะกั่วทุง (2551) ที่ศึกษาความเปนโรงพยาบาลดึงดูดใจตามการรับรูของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนยกระทรวง
สาธารณสุขพบวา ดานที่พยาบาลวิชาชีพรั บรูความเปนโรงพยาบาลดึงดูดใจสูงสุด คือ ดานการปฏิบัติง านและใหบริการเชิ ง
วิช าชี พ และด านที่ พ ยาบาลวิช าชี พ รั บ รู ค วามเป นโรงพยาบาลดึ ง ดู ด ต่ํ าสุ ด คื อ ด านการบริ ห ารบุ ค ลากร ส วนป จจัย ที่ มี
ความสัมพันธกับการรับรูโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจ ไดแก ปจจัยดานอายุ ประสบการณการทํางาน หนวยงานที่ปฏิบัติงาน เจต
คติตองานการพยาบาล การ ศึกษาของนิชนันท ฟุ งลัดดา (2548 ) พบวา อายุ เปนป จจัยพยากรณการคงอยู ในงานของ
พยาบาล เมื่ออายุมากขึ้น พยาบาลมีแนวโนมที่จะอยูในงานมากขึ้นและมีความพึงพอใจในงานสูงขึ้น ระดับการศึกษามีความ
สัมพันธกับการคงอยูในงาน พยาบาลที่สําเร็จการศึกษาในระดับสูง มีแรงจูงใจในการทํางานมากกวาพยาบาลที่สําเร็จการศึกษา
ในระดับต่ํากวา (บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร, 2551) พยาบาลที่มีประสบการณในการทํางานมาก มีแนวโนม ลาออกจากงานนอย
กวาพยาบาลที่มี ประสบการณใ นการทํางานนอย พยาบาลที่ ปฏิบัติ งานในหนวยงานแตกต างกัน มีค วามพึงพอใจในงาน
แตกตางกัน ณัฐ ธยาน พงษประวัติ ( 2553) ศึกษาพบวาปจจัยด านเจตคติมี ความสั มพันธทางบวกกับการปฏิบัติ งานตาม
บทบาทวิชาชีพ จะเห็นวาองคประกอบดานองคกรเหลานี้สามารถดึงดูดใจพยาบาลวิชาชีพใหทํางานอยูในโรงพยาบาลเปน
เวลานาน ผูบริหารการพยาบาลควรทําความเขาใจองคประกอบเหลานี้ เพื่อพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของบุคลากร
พยาบาล อันเปนองคประกอบสําคัญที่จะรักษาบุคลากรพยาบาลไวในโรงพยาบาล
การปฏิรูประบบราชการและนโยบายสามสิบบาทรักษาทุกโรค ตลอดจนนโยบายการลดกําลังคนไมบรรจุขาราชการ
ใหม สงผลใหเกิดปญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพในหนวยบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน ภาระงานที่ลนเกินเปน
สาเหตุสําคัญใหบุคลากรพยาบาลลาออกจากระบบงานทําใหปญหาการขาดแคลนทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ฝายบริหารจําเปนตอง
คนหาวิธีการรักษาบุคคลพยาบาลไวในองคกร โรงพยาบาลที่ดึงดูดใจ เปนแนวคิดหนึ่งถูกนํามาใชในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อ
ป คศ. 1980 การสํารวจของสภาการพยาบาลแหงสหรัฐอเมริกา (The American Academy of Nursing: AAN)พบวาโรง
พยาบาล 41 แหงจาก 165 แหงสามารถรักษาบุคลากรพยาบาลวิชาชีพใหทํางานอยูดวยเปนเวลานาน การศึกษาของ Mc
Clure et al. (1983); Kramer & Schmalenberg 2002;และ Middleton et al. 2008) พบวาองคประกอบสําคัญที่ดึงดูด
ใจได แ ก 1) การบริ ห ารจัด การ 2) การปฏิ บั ติ ง านเชิ ง วิช าชี พ 3) การพั ฒ นาวิช าชี พ นอกจากนี้ยั ง พบวาการนํารู ป แบบ
โรงพยาบาลดึงดูดใจไปใชในการบริหารโรงพยาบาลมีสวนลดอัตราการลาออกของพยาบาลจากรอยละ 18 เหลือเพียงรอยละ
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5 ภายในเวลา 3 ป และพยาบาลในโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจ มีความพึงพอใจลักษณะขององคกร ความตั้งใจในการลาออกจาก
งานและอัตราการลาออกจากงานต่ํากวาโรงพยาบาลที่ไมดึงดูดใจ (Brady-Schwartz,2005) สรุปจากการศึกษาทั้งงานวิจัยของ
ประเทศทั้งสี่คนคือ Mc Clure et al. (1983); Kramer & Schmalenberg 2002; Middleton et al. 2008) ; BradySchwartz (2005) การศึกษาพบวา องคประกอบสําคัญของโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจใหพยาบาลตองการที่ทํางานไมลาออก คือ
1) การบริ ห ารจัด การ 2) ด านภาวะผู นํา 3) การบริห ารบุ ค คล 4) การปฏิ บั ติ งานเชิ ง วิช าชีพ ซึ่ง สามารถนํามาปรั บ ใช ใ น
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในภาคกลาง มีผูปวยเพิ่มขึ้นจากป 2547 ถึงป 2560 สถิติเดือนมีนาคม 2560
มีผูปวยนอก 107,478 คน ผูปวยใน 4,129 คน เฉลี่ยผูรับบริการ 3,467 คนตอวันพยาบาล 1,479 คน สถิติที่พยาบาลลาออก
ไปทํ างานในโรงพยาบาลเอกชนแหงอื่นรอยละ15 ออกไปทํางานตางประเทศรอยละ2 ยายออกไปทํ างานในสวนงานของ
โรงพยาบาล รอยละ 2 (โรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข,2560) แนวโนมพยาบาลลาออกมีมากขึ้น เมื่อพยาบาลลาออกอาจ
กอใหเกิดผลเสียตอองคการเนื่องจากตองใชงบประมาณในการผลิตบุคลากรพยาบาลใหมและพยาบาลจบใหมจําเปนตองอาศัย
เวลาในการสะสมประสบการณในหนวยงานเพื่อใหปฏิบัติงานไดอยางเชี่ยวชาญ ดังนั้นพยาบาลที่คงปฏิบัติงานอยูตองมีภาระ
รับผิดชอบงานมากขึ้น และอาจสงผลใหพยาบาลเกิดความไมพึงพอใจในงาน จากนโยบายจํากัดกําลังคน และประกอบกับมี
งานเอกสารเพื่อการตรวจรับรองคุณภาพมากขึ้น ทําใหมีแนวโนมอัตราการลาออกของพยาบาลมากขึ้น
จากความสําคัญที่มีแนวโนมอัตราการลาออกของพยาบาลมากขึ้น ประกอบกับความจําเปนที่ตองยึดเหนี่ยวพยาบาล
ที่มีความชํานาญไมใหลาออกเพื่อไมใหสูญเสียบุคลากรไป ประหยัดงบประมาณในการผลิตพยาบาลและทําใหพยาบาลมีความ
พึงพอใจในงาน ผูวิจัยในฐานะที่เปนฝายผลิตบุคลากรดานพยาบาล จึงมีความสนใจที่ตองการจะศึกษาการรับรูของพยาบาล
วิชาชีพตอการเปนโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจของบุคลากรพยาบาล และปจจัยที่มีความสัมพันธกับการรับรูโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจ
ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางใหพยาบาลพึงพอใจในโรงพยาบาล เพื่อลดการสูญเสียบุคลากรโดยไมจําเปน นับเปนกลวิธีหนึ่งของการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลซึ่งเปนองคประกอบสําคัญของการพัฒนาคุณภาพบริการตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการรับรูการเปนโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจของพยาบาลวิชาชีพ
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ เวลา ระดับ
การศึกษา ประสบการณการทํางาน เจตคติตองานการพยาบาล ประสบการณดานการบริหาร
และหนวยงานที่ปฏิบัติงาน กับการรับรูการเปนโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. ตัวแปรตน คือ ลักษณะขอมูลสวนบุคคล ไดแก อายุ ประสบการณการทํางาน เจตคติตองานการพยาบาล ฯ
2. ตัวแปรตาม ไดแก การรับรูของพยาบาลวิชาชีพตอการเปนโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจ

ตัวแปรตน
ลักษณะขอมูลสวนบุคคล

ตัวแปรตาม
การรับรูการเปนโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจ

1. อายุ
2. ระดับการศึกษา
3. ประสบการณการทํางาน
4. เจตคติตองานการ
พยาบาล

ของพยาบาลวิชาชีพ
1. ดานการบริหารจัดการ
2. ดานภาวะผูนําของผูบริหาร
3. ดานการบริหารบุคลากร
4. ดานการปฏิบัติงานและ
ใหบริการเชิงวิชาชีพ

5. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
6. ระยะเวลาที่ปฏิบัติ
7. สถานะตําแหนงงาน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร คือพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขในภาคกลาง เปนที่มีประสบการณการ ทํางาน
ดานการพยาบาล อยางนอย 1 ป คํานวณกลุมตัวอยางจากสูตร Taro Yamane n = N/ 1+Ne กลุมตัวอยางจํานวน 400
คน เลือกจากประชากรพยาบาลวิชาชีพ 120,000 คน วิจิตร ศรีสุพรรณ. (2559) จากนั้นใชวิธีการสุมเลือกโรงพยาบาลภาค
กลางและสุมแบบแบงชั้น ตามสัดสวนของแผนก ตําแหนงงาน และแผนกของพยาบาลวิชาชีพ ดังนี้ แผนกศัลยกรรม แผนก
อายุรกรรม แผนกสูตินารีเวชกรรม แผนกอายุรกรรม แผนกกุมารเวชกรรม และแผนกผูปวยนอก จํานวน 400 คน
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยมีขั้นตอน แบงไดเปน 2 สวน คือ
1. การรวบรวมขอมูล โดยใชเอกสาร ขอมูล หรือเครื่องมือประเภทใด เอกสาร ขอมูล หรือเครื่องมือ โดยวิธี ใชแบบสอบถามที่
ผูวิจัยดัดแปลงสรางขึ้นเอง เครื่องมือที่ใช โดยใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามจํานวน 3 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ลักษณะแบบสอบถามเปนคําถามชนิดเติมคําในชองวาง และเลือกตอบ ถาม
ขอมูลทั่วไป ไดแก อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการปฏิบัติงาน หนวยงานที่ปฏิบัติ สถานะตําแหนงงาน จํานวน 10 ขอ
สวนที่ 2 เจตคติ ตองานการพยาบาล ผูวิจัยดั ดแปลงมาจากแนวคิด ของ Triandis (1971) จํานวนรวม 15 ข อ
ลักษณะแบบสอบถาม เปนคําถามปลายเปด เปนขอความเชิงถามความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพตอการเปนโรงพยาบาลที่
ดึงดูดใจ เปนชนิดมาตรประมาณคา 5 ระดับ คือเห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย คอนขางเห็นดวย คอนขางไมเห็นดวย ไมเห็น
ดวยอยางยิ่ง ผูไดคะแนนคะแนนสูง หมายถึง มีเจตคติทางบวกตองานการพยาบาล
สวนที่ 3 การรับรูของพยาบาลวิชาชีพตอการเปนโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจ ผูวิจัยดัดแปลงจากแนวคิดโรงพยาบาลที่ดึงดูด
ใจของ McClure & Poulin (1983, 2002) ฐิตวันต หงษกิตติยานนท (2557) จํานวน 60 ขอ เปนขอความเชิงถามการรับรูของ
พยาบาลวิชาชีพตอการเปนโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจ เปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ
นําแบบสอบถามทั้ง 3 ชุดไปตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา จากผูทรงคุณวุฒิ 3 คน วิเคราะหคาความตรงของเนื้อหา
(CVI ) หลังจากนั้นนําไปทดลอง ใชในกลุมพยาบาลวิชาชีพที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ขออนุญาต
เก็บขอมู ลและกลุ มตัวอยางโดยให อิสระในการตัด สินใจ เขารวมหรือไมเข ารวมงานวิจัย ใชรหัสแทนชื่อ นําเสนอผลวิจัยใน
ภาพรวม วิเคราะห คาความตรงของเนื้อหา (CVI ) ขออนุญ าตคณะกรรมการวิจัยในคนของสถาบันวิจัยและพัฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เริ่มเก็บขอมูลหลังอนุมัติใหเก็บขอมูลไดโดยพิทักษสิทธิกลุมตัวอยางใหอิสระในการตัดสินใจ
เขารวมหรือไมเขารวมงานวิจัย ใชรหัสแทนชื่อและนําเสนอผลการวิจัยในภาพรวม ผลการวิเคราะหคาความตรงของเนื้อหา
(CVI) คา CVI ของแบบสอบถามสวนที่ 2 และ 3 เทากับ0 0.88 และ 0.91 ตามลําดับและวิเคราะหความเที่ยง(reliability)
ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ของแบบสอบถาม เทากับ 0.82 และ 0.97 ตามลําดับ
2. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของเพียรสัน
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ผลการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้
1.ขอมูลทั่วไป
พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 400 คน เปนเพศหญิงรอยละ 95 มีอายุระหวาง 22.07 ป ถึง 60 ป อายุเฉลี่ย 39.47
ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (79.63 % ) ระดับปริญญาโท (20.56 %) ปฏิบัติงานในแผนกศัลยกรรมมากที่สุดรอยละ
38.89 ตําแหนงงานเปนหัวหนาแผนกรอยละ 28.22 และมีเจตคติตองานการพยาบาลโดยรวม ( X = 3.56) และรายดานใน
ระดับสูง ยกเวนดานความภาคภูมิใจในงานดานการพยาบาลที่อยูในระดับปานกลาง ( X =3.18) พยาบาลกลุมตัวอยาง
มากกวากึ่งหนึ่ง( รอยละ53.22) พอใจที่จะพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานดานการพยาบาลอยูเสมอ
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัย ไดดังนี้
2. การรับรูของพยาบาลวิชาชีพตอการเปนโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจพบวา คาเฉลี่ยการรับรูของพยาบาลวิชาชีพโดยรวม
อยูในระดับสูง ( X = 3.59 ) เมื่อวิเคราะหแยกรายดานคาเฉลี่ยจะอยูในระดับสูงทุกดาน ยกเวนดานการบริหารงานบุคคล
เพียงดานเดียวที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.36)
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย ( X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และการเปนโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจตามการรับรูของพยาบาลวิชาชีพ
โดยรวมและรายดาน (n= 400 )
การเปนโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจชีพ
S.D
ระดับ
X
ดานการปฏิบัติงาน
ดานภาวะผูนํา
ดานการบริหาร
ดานการบริหารงานบุคคล

3.70
3.67
3.64
3.36

.87
.85
.93
.93

สูง
สูง
สูง
ปานกลาง

รวม

3.59

.56

สูง

ตารางที่ 2 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันระหวางปจจัยสวนบุคคล เจตคติตองานการพยาบาลตอการเปน
โรงพยาบาลที่ดึงดูดใจกับการรับรูของพยาบาลวิชาชีพตอการเปนโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจ
ตัวแปร
คาสัมประสิทธิ์
p-value
ระดับความสัมพันธ
สหสัมพันธ(r)
ปจจัยสวนบุคคล
อายุ
0.02
0.75
สัมพันธต่ํา
ระดับการศึกษา
0.04
0.49
สัมพันธต่ํา
ประสบการณการปฏิบัติงาน
-0.11
0.10
สัมพันธต่ํา
สถานะตําแหนงงาน
.66**.
<0.01
สัมพันธสูง
เจตคติตองานการพยาบาล
.64**
<0.01
สัมพันธสูง
**P < .01,* P < .05
คา r =.51 – 1.0
มีความสัมพันธในระดับสูง(Burns and Grove, 2005, p.487)
คา r มีคาระหวาง -1 ถึง +1
จากตารางที่ 2 ปจจัยสวนบุคคลทั้งระดับการศึกษา เวลาการปฏิบัติงานดานการพยาบาลและหนวยงานที่
ปฏิบัติงานไมมีความสัมพันธกับการรับรูของพยาบาลวิชาชีพตอการเปนโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจ สวนหนวยงานที่ปฏิบัติงานและ
เจตคติตองานของพยาบาลวิชาชีพมีความสัมพันธระดับสูงกับการรับรูของพยาบาลวิชาชีพตอการเปนโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจ
(r=.64 ) P <0.01
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สรุปและอภิปรายผล ไดดังนี้
1. การรับรูของพยาบาลวิชาชีพตอการเปนโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจ จากผลการวิจัยทั้งโดยภาพรวม และแยกรายดาน
อยูในระดับสูง นับวาเปนตัวบงชี้ที่สําคัญแสดงใหเห็นวา พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลแหงนี้มีการรับรูตอหนวยงานคอนขางดี
สอดคลองกับแนวคิดของ McClure and Poulin (2002) ; Brady-Schwartz ( 2005) ที่ระบุวา โรงพยาบาลที่ดึงดูดใจจะ
สามารถสรางความพึงพอใจในงานใหกับบุคลากรพยาบาล ทั้งนี้สามารถอธิบายไดวา โครงสรางพื้นฐานของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จัดเปนโรงพยาบาลที่มีระบบงานที่ดี เนื่องจากเปนโรงพยาบาลที่ไดรับการรับรองมาตรฐานจาก สถาบัน
พัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ( เนื่องจากเกณฑประเมินของMagnet Hospital กับเกณฑ HA มีความเหมือนกันอยู
สวนหนึ่ง) พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน จึงรับรูวาโรงพยาบาลเปนองคกรที่เปนที่ยอมรับของสังคม โดยเฉพาะในดานนโยบาย
ดานบริหารจะมีคาคะแนนรวมสูงสุด เนื่องจากมีนโยบายชัดเจน มีการกําหนดพันธกิจ ใหคุณคาหลักขององคกรพยาบาล การ
รับรูในดานนี้จึงอยูในระดับสูงทุกดาน คาคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง ( X 3.36 - 3.70 ) นอกจากนี้โรงพยาบาลนี้ใชรูปแบบ
โครงสรางองคการแบบงานหลัก (line organization structure) เปนโครงสรางที่ไมซับซอน มีสายงานบังคับบัญชาโดยตรง
จากหัวหนาหอผูปวยผูบริหารสูงสุดคือ หัวหนาฝายการพยาบาล มีการกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบของแตละงาน ของ
พยาบาลแตละระดับไวอยางชัดเจน (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร , 2551) อีกทั้ง ฝายบริหารการพยาบาลโรงพยาบาล มีนโยบายให
รับเวรเชา มีเวรตรวจการเพื่อเปนที่ปรึกษา จึงทําใหคะแนนขอนี้โดยรวมอยูในระดับสูง อยางไรก็ตาม ยังมีพยาบาลมากกวา
ครึ่ง (รอยละ53) ที่ประเมินองคประกอบดานการบริหารในระดับปานกลางและต่ํา ในประเด็นนี้ฝายบริหารการพยาบาลควร
สนใจและศึกษาเชิงลึกเพื่อคนหาสาเหตุที่แทจริงตอไป ทั้งนี้เพราะพยาบาลที่มีการรับรูในระดับปานกลางและระดับต่ํา จะมี
ความพึงพอใจในงานต่ํา ซึ่งอาจเปนสาเหตุที่ทําใหสูญเสียบุคลากรกลุมนี้ไปไดงาย ผูบริหารทางการพยาบาลจึงตองประเมิน
ปญหาเหลานี้และ พยายามสรางเสริมสภาพแวดลอมที่สงผลตอความพึงพอใจในงานของบุคลากรพยาบาล ผลการวิจัยนี้
สอดคลองกับ การศึกษาของ McClure & Poulin (1983, 2002 ) ; Brady-Schwartz (2005) ; อุษณีย ณ ตะกั่วทุง (2551)
; พัชราวัลย เรืองศรีจันทรและคณะ (2554) ; ฐิตวันต หงษกิตติยานนท (2557)
1.1 ประเด็นดานคุณภาพภาวะผูนําซึ่งพบวามีคาเฉลี่ยในระดับสูงเชนเดียวกันนั้น ไดแก ขอที่กลุมตัวอยางระบุวา
“เมื่อผูปฏิบัติงานผิดพลาดผูบริหารทางการพยาบาลมีการตรวจสอบและคนหาสาเหตุโดยไมตําหนิหรือลงโทษอยางรุนแรง”
( X= 3.79) คาเฉลี่ยสูงสุด แสดงใหเห็นถึงบทบาทผูบริหารในดานคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเปนเกณฑที่กําหนดไวในมาตรฐาน
วิชาชีพ และสมรรถนะของผูบริหารทางการพยาบาลที่ตองมีความโปรงใส ยุติธรรม ตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูลเชิงประจักษ
รวมทั้งขอที่ระบุวาผูบริหาร “เอาใจใสดูแลผูปฏิบัติงาน” ( X= 3.89) ประเด็นนี้กลุมตัวอยางประเมินไวเปนอันดับรองใน
องคประกอบดานคุณภาพของภาวะผูนํา หากวิเคราะหเชิงแนวคิดของทฤษฎีผูนําทําใหมองเห็นวาผูบริหารทางการพยาบาล
ไมไดเนนเฉพาะงาน หากยังใหความสําคัญตอผูปฏิบัติงานในฐานะที่เปนบุคคลดวย ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งที่สรางบรรยากาศการ
ทํางานในองคกรที่เอื้อตอการทํางาน ( บุญใจ ศรีสถิตนรากูร , 2551 ). อยางไรก็ตามสิ่งที่นาสนใจในองคประกอบนี้ ไดแก
การที่กลุมตัวอยางประเมินวาหัวหนาพยาบาลและผูบริหารทางการพยาบาล และผูบริหารทางการพยาบาลมีความยุติธรรมใน
การทํางานค าคะแนนเฉลี่ ยต่ําสุด ( X= 3.53) แม วาจะยั งจัดอยูในระดับสูง ก็ตาม ซึ่งหากพิจารณาในเชิงปริ มาณ พบวามี
ประมาณ รอยละ 41 ที่ประเมินขอนี้ในระดับปานกลางและต่ําซึ่งแสดงใหเห็นวา ผูประเมินมีความคิดเห็นวาประเด็นของความ
ยุติธรรมยังไมอยูในระดับที่พอใจและควรไดรับการพัฒนา ผลการศึกษานี้สอดคลอง อุษณี ณ ตะกั่วทุง (2551) ที่ศึกษา ความ
เปนโรงพยาบาลดึงดูดใจ ตามการรับรูของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย ดานคุณภาพภาวะผูนําพบวามีคาเฉลี่ยในระดับสูง
( X= 3.55, S.D=.85) ขอที่มีการรับรูต่ําสุดคือ ผูบริหารมีความยุติธรรมในการทํางานคาคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด ( X= 3.38)
1.2 ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล พบวา คาเฉลี่ยของการรับรูในดานนี้ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X=
3.36, S.D=.93) เมื่อพิจารณารายขอที่คะแนนต่ําสุด ( X= 3.00, S.D=.93) คือ ขอการไดรับเงินเดือน ในอัตราใกลเคียงหรือ
มากกวาพยาบาลวิชาชีพระดับเดียวกันที่ทํางานในโรงพยาบาลอื่นและในสังกัดเดียวกัน ทั้งนี้ เนื่องจาก พยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลแหงนี้ รับรูวาไดรับเงินเดือน ต่ํากวาพยาบาลวิชาชีพระดับเดียวกันที่โรงพยาบาลอื่น อธิบายไดวา จากสถานการณ
ปจจุบันผูประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลภาครัฐมีการควบคุมจํานวนอัตราการรับพยาบาลวิชาชีพเขาสูภาครัฐมีจํานวนคงที่
ในขณะที่ภาระงานมากขึ้น จํานวนผูใชบริการและความตองการบริการที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น (กฤษดา แสวงดี, 2550) ถาเทียบ
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กับวิชาชีพในสาขาสุขภาพอื่นคาตอบแทนของพยาบาลวิชาชีพจะต่ํากวาวิชาชีพอื่นถึง 10 เทา ทั้งที่ความเสี่ยงของชีวิตในการ
ปฏิบัติงานงานของบุคลากรใกลเคียงกัน ยิ่งไปกวานั้นลักษณะงานของพยาบาลวิชาชีพจําเปนตองอยูกับผูรับบริการตลอด 24
ชั่วโมง จากกรณีศึ กษา การวิเคราะห ร ะบบการทํ างานโรงพยาบาลแหง นี้ พบวาผูบ ริห ารระดั บสู ง สุด คือหัวหนาฝายการ
พยาบาล และผูชวยหัวหนาพยาบาล หัวหนาหอผู ปวยตามลําดั บขั้น แตเ นื่องจากเปนโรงพยาบาลรัฐบาล ฝายบริหารงาน
ทั่วไปรับผิดชอบเรื่อง เงินเดือน และสวัสดิการ ดังนั้นขั้นตอนการสงเรื่องจากหัวหนากลุมงานมายังฝายการพยาบาล มีหลาย
ขั้นตอน ประกอบกับ พยาบาลบางคนยัง ไมไดรับ การบรรจุเปนขาราชการประกอบกับ อัตราเงิ นเดือน เงินคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานชวงบายหรือดึก อัตรา 200 บาทตอการปฏิบัติงาน 8 ชั่วโมง และคาปฏิบัติงานนอกเวลาอัตราครั้งละ 640 บาท* ซึ่ง
เปนอัตราที่ต่ํากวาโรงพยาบาลในสังกัดของเขตกรุงเทพฯ เปนสาเหตุใหพยาบาลรับรูวาเงินเดือน คาปฏิบัติงานนอกเวลาต่ํา
กวาพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรัฐ บาลแห งอื่นๆ อีกทั้ งการจํากัดระดับ ความกาวหนาตามบันไดวิช าชีพ ในหนวยงาน
พยาบาลสามารถดํารงตําแหนงสูงสุดแคระดับ 7 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับหนวยงานรัฐบาลอื่นๆที่สามารถเลื่อนระดับไปถึงระดับ
8 หรือระดับ 9 ทําใหกลุมตัวอยางประเมินองคกรในระดับปานกลาง ซึ่งเปนประเด็นที่ฝายการบริหารควรพิจารณาทบทวน
ปรับโครงสรางองคกรและอัตราคาตอบแทนใหใกลเคียงกับหนวยงานรัฐบาลอื่นๆ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมอันเปนวิธีหนึ่งใน
การธํารงรักษาทรัพยากรบุคลากรที่มีศักยภาพไว ผลการศึกษานี้สอดคลอง อุษณี ณ ตะกั่วทุง .(2551). ฐิตวันต หงษกิตติยา
นนท . (2557) ศึ ก ษาความเป นโรงพยาบาลดึ ง ดู ด ใจ ตามการรั บ รู ข องพยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลวชิ ร ะภู เ ก็ต และ
โรงพยาบาลดึงดูดใจ ตามการรับรูของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนนทบุรี.กทม พบวาดานที่พยาบาลมีการรับรูต่ําสุด คือดาน
การบริหารบุคลากร (X = 2.89) ดังนั้นในประเด็นขอนี้ควรพิจารณาอยางมาก
1.3 การรับรูดานการปฏิบัติงาน พบวาคาเฉลี่ยการรับรูโดยรวมของหมวดนี้อยูในระดับสูง ( X= 3.70) เมื่อพิจารณา
รายขอ โดยเรียงลําดับคาคะแนนเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ําสุด พบวา ดานฝายการพยาบาลสนับสนุนใหพยาบาลวิชาชีพที่ไดรับ
วุฒิบัตรเปนผูชํานาญการเฉพาะสาขา มีบทบาทในการเปนที่ปรึกษาทางดานการปฏิบัติงานแกบุคลากรทางการพยาบาลและ
บุค ลากรอื่นๆในทีม สุ ขภาพ มี ค าคะแนนเฉลี่ ยสู งสุ ด ( X= 3.90) รองลงมาคื อดานฝ ายการพยาบาลมี การสนับสนุนให
ผูปฏิบัติงานไดพัฒนาตนเองเปนพยาบาลที่มีความรู ความสามารถเฉพาะทาง ( X= 3.89) และดานพยาบาลวิชาชีพทราบถึง
บทบาท ความรับผิดชอบของตนเองในการปฏิบัติงานมีคาคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด ( X= 3.20) ทั้งนี้อธิบายไดวา เนื่องจาก ปจจุบัน
สํานักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไดเห็นความสําคัญของระบบบริการ
สุขภาพที่มีหัวใจของความเปนมนุษย ที่จะสงเสริมใหคุณภาพการดูแลสูงขึ้น อีกทั้งทําใหคาใชจายในการดูแลรักษาลดลง ลด
ปญหาการฟ องร องไดมี การรณรงค และนํานโยบายดัง กลาวลงสูการปฏิบั ติทุ กโรงพยาบาล ฝายการพยาบาลสนับสนุนให
พยาบาลวิช าชี พที่ ไดรั บวุฒิบั ตรเปนผูชํ านาญการเฉพาะสาขา ให มีบ ทบาทในการเปนที่ป รึกษาทางดานการปฏิบัติ งานแก
บุคลากรทางการพยาบาลและบุคลากรอื่นๆในทีมสุขภาพ จึงทําใหการรับรูของพยาบาลวิชาชีพมีคาคะแนนสูง ผลการศึกษานี้
สอดคลอง อรทัย หนูกลับ (2551); อุษณีย ณ ตะกั่วทุง.(2551). อยางไรก็ตามกรณีที่พบวา ดานพยาบาลวิชาชีพทราบถึง
บทบาท ความรั บผิ ด ชอบของตนเองในการปฏิ บั ติ ง านมี ค าคะแนนเฉลี่ ย ต่ํ าสุ ด ( X= 3.20) ซึ่ง จัด อยู ในระดั บ ปานกลาง
เนื่องจาก การที่พยาบาลตองทํางานที่มีความรับผิดชอบสูง มีภาระงานหนัก การประเมินองคกรระดับดี แตพยาบาลรับรูวา
บทบาทของตนเองยังทําไดไมดีจากความเหนื่อยลาจากการใชพลังงานสูงในการทํางาน ซึ่งเปนสาเหตุสวนหนึ่งที่ทําใหพยาบาล
ขาดงานหรือลาออกจากงาน (Sullivan & Decker ,2009) ซึ่งแตกตางการศึกษาของสุภาณี คงชุม (2550) ในโรงพยาบาล
ศูนย พบวารายดานนี้มีคาคะแนนเฉลี่ยสูง ( X= 4.12) เนื่องจากบริบทของโรงพยาบาลที่ศึกษาเปนโรงพยาบาลขนาดใหญ
โรงพยาบาลแห งนี้เปนแหลงฝ กปฏิบัติ งานของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุ ขของสถาบันการศึกษาหลายแหง ทั้ ง
แพทยประจําบาน นักศึกษาแพทยและนักศึกษาพยาบาลทําใหการรับรูของพยาบาลวิชาชีพในบทบาท ความรับผิดชอบของ
ตนเองในการใหบริการมีความแตกตางกัน
2. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและการรับรูตอการเปนโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจของของพยาบาลวิชาชีพ
พบวาระดับการศึกษา เวลาการปฏิบัติงานดานการพยาบาลและหนวยงานที่ปฏิบัติงานไมมีความสัมพันธกับการรับรูตอการเปน
โรงพยาบาลที่ดึงดูดใจ สวนหนวยงานที่ปฏิบัติงานและเจตคติตองานการพยาบาลมีความสัมพันธในระดับสูงกับการรับรูของ
พยาบาลวิชาชีพ (r=.24, r=.64 )
ทั้งนี้อธิบายไดวา ความยุงยากในแตละหนวยงาน ทําใหหนวยงานที่ปฏิบั ติงานไมมีความสัมพันธกับ การรับรูของ
พยาบาลวิชาชีพตอการเปนโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจ สอดคลองกับ Brady-Schwartz (2005) ที่วา พยาบาลที่ปฏิบัติงานใน
หนวยงานระดับสูงกับเจตคติตองานของพยาบาลวิชาชีพ สอดคลองสมมุติฐานและงานวิจัยของ ณัญญา มูลประหัส (2545)
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พบวา เจตคติตองาน มีความสัมพันธทางบวกกับการมีสวนรวมในงาน พฤติกรรมการทํางาน สอดคลองกับ ปจจัยดานเจตคติ
ตอการปฏิบัติงานการพยาบาล วามีความสัมพันธทางบวกตอ การปฏิบัติงานตามบทบาทวิชาชีพ และฐิตวันต หงษกิตติยา
นนท . (2557) ที่พบวา เจตคติตองานที่ดี จะทําใหการมีสวนรวมในงานของพยาบาลประจําการสูงขึ้น เจตคติของพยาบาลที่
ดี เป นสิ่ งจูง ใจที่ ใ หพ ยาบาลพร อมที่ จะกระทํ าหนาที่ ข องตนได ดี มี ค วามอดทน เสี ย สละและรั กที่ จะทํ าด วยความเต็ ม ใจ
ถึงแมวาหนวยงานที่ปฏิบัติงานจะมีความยุงยาก จึงทําใหหนวยงานที่ปฏิบัติงานมีความสัมพันธระดับสูงกับเจตคติตองานของ
พยาบาลวิช าชี พ แต มีบ างงานวิจัย ที่พ บวาหนวยงานที่ป ฏิบั ติง านแตกต างกัน มี การรั บรู ความเป นโรงพยาบาลดึง ดูด ใจไม
แตกตางกันเชนงานวิจัยของอุษณีย ณ ตะกั่วทุ ง (2551) ศึกษาเรื่อง โรงพยาบาลดึงดู ดใจตามการรับรูข องพยาบาลวิชาชี พ
โรงพยาบาลศูนย กระทรวงสาธารณสุข พบวา พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในแผนกตางกัน มีการรับรูความเปนโรงพยาบาล
ดึงดูด ใจไมแตกตางกันเนื่องจากลักษณะของโรงพยาบาลศู นยมี ความแตกตางจากโรงพยาบาลแหง นี้ ลักษณะงานมี ความ
ยุงยาก ซับซอนของงานแตกตางกันนอยกวา อีกทั้งภาระงานในการใหบริการผูปวยแตกตางกัน ภาระงานที่มากเกินไปและ
ความไมพรอมของพยาบาลในการเผชิญกับความตองการทางอารมณของผูปวยและญาติ และสิ่งแวดลอมทางกายภาพและ
สังคม บทบาทที่ไมชัดเจน และการจัดการที่ปราศจากผูนํา มีสวนเกี่ยวของกับการเพิ่มระดับอารมณเครียดของพยาบาล พัชรา
วัลย เรืองศรีจันทร(2554);วราภรณ กุประดิษฐ (2554) ;ฐิตวันต หงษกิตติยานนท . (2557).หนวยงานที่ปฏิบัติงานในแผนก
ตางกัน ลักษณะงานความยุ งยาก ความซับ ซอนของงานแตกตางกัน พยาบาลโรงพยาบาลนี้ได รับ การปลูกฝง ใหมี จิตอาสา
เสี ยสละเพื่อองคกร จึงทํ าให ยัง คงมีเ จตคติที่ ดีต องาน ถึง แมจะมี ภาระงานที่ห นัก พยาบาลก็ยัง คงทํ างานอย างมี ความสุ ข
เนื่องจากเจตคติ เ ป นตั วแปรที่ สํ าคั ญ มุ งสู ใ ห ดึ ง ดู ด ใจให ทํ างานนั้นๆ จึง ทํ าให พยาบาลที่ ป ฏิ บัติ ง านหนวยงานนั้นๆ ตั้ ง ใจ
ปฏิบัติงาน
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะจากงานวิจัย
1.1 เจตคติตองานการพยาบาลมีความสัมพันธระดับสูงกับ การรับรูข องพยาบาลวิชาชีพตอการเปนโรงพยาบาลที่
ดึงดูดใจ ดังนั้นดานการบริหารงาน ผูบริหารควรใหความสนใจตอการพัฒนาเจตคติตอการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชี พ
ตั้งแตระยะเริ่มรับบรรจุใหมและมีการอบรมเพื่อเสริมสรางเจตคติตอการทํางานในองคกร เสริมสรางแรงจูงใจในการทํางานเปน
ระยะๆ อยางตอเนื่อง
1.2. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล พบวา คาเฉลี่ยของการรับรูในดานนี้ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง รายขอที่
คะแนนต่ําสุด คือ การไดรับเงินเดือน และความกาวหนาในอัตราใกลเคียง ดังนั้น ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ผูบริหาร
ควรมี ก ารพิ จ ารณาเรื่ อ งโครงสร างองค ก ร ระบบการบริ ห ารขององค ก รเรื่ อ ง การพิ จารณาเงิ นเดื อนและการพั ฒ นา
ความกาวหนาตามบันไดวิชาชีพ เพื่อพัฒนาระดับตําแหนงใหมีความกาวหนาทัดเทียมกับโรงพยาบาลของรัฐอื่นๆ หรือเทียบกับ
วิชาชีพอื่นๆ เชน บุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ
2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายวา ควรมีระบบการพัฒนาองคกรหรือหนวยงานใหเปนโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจที่สามารถ
รักษาบุคลากรพยาบาลที่มีคุณคาไวในองคกรไดโดยเฉพาะดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่อง การบรรจุเขารับราชการ
การไดรับเงินเดือน และความกาวหนาในวิชาชีพ เปนตน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ ดร.พรพรรณ วรสี ห ะ คณบดี วิท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นันทา
ขอขอบพระคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ใหงบประมาณป 2559 ที่สนับสนุนงานวิจัยใน
เรื่องนี้ ขอขอบคุณ คณะกรรมการวิจัยในคนของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่แ นะนําเรื่อง
จริยธรรมวิจัยในคน และผูที่เกี่ยวของทุกทาน
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้ งนี้มี วัตถุ ประสงคเพื่ อสร างกรอบแนวคิดป จจัยแห งความสํ าเร็ จในการทําธุรกิจขนาดเล็กของมนุษย
เงินเดือนที่เหมาะสมกับประเทศไทยโดยใชวิธีการทบทวนวรรณกรรม การประยุกตใชทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดเงิน
4 ดาน รวมถึงการพิจารณาถึงสภาพบริบทการทําธุรกิจขนาดเล็กในยุคปจจุบันที่เทคโนโลยีมีอิทธิพลตอรูปแบบการคามาก ผล
การศึกษาพบปจจัยแหงความสําเร็จในการทําธุรกิจขนาดเล็กของมนุษยเงินเดือน 7 อยาง ไดแก 1. ความเปนผูประกอบการ 2.
สินคาและบริการ 3. การสั่งสมชื่อเสียงและเครดิตของธุรกิจ 4. การจัดการการเงิน และเงินทุน 5. บุคลากรและแรงงาน 6.
การบริหารชองทางการจําหนายและหวงโซอุปทาน 7. กลยุทธ ขอคนพบจากการศึกษาในครั้งนี้จะทําใหไดองคประกอบที่ควร
ใหความสําคัญเพื่อความสําเร็จในการทําธุรกิจขนาดเล็กของมนุษยเงินเดือน
คําสําคัญ: ปจจัยแหงความสําเร็จ, ธุรกิจขนาดเล็ก, มนุษยเงินเดือน
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Abstract
This research is conducted on the purpose of modeling the appropriate conceptual of key success
factor in doing small business of salary man. Sufficient theory and Cashflow Quadrant are applied as a
fundamental for research development. The conditions of doing small business in present situation which
technology take important part in business pattern are also taken into account. The study result reveals 7
key success factors in doing small business: 1.Entrepreneurship 2.Product & Service 3. The reputation and
credit of the business 4.Financial and capital management 5.Employee & staff 6.Distribution channel &
Supply Chain management 7.Strategy. The finding from the study should consequently be used as important factors in doing small business of salary man by the purpose of success.
Keywords: Key success factor, small business, salary man
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บทนํา
ความไมมั่นคงในงานประจําของมนุษยเงินเดือนในชวงหลายปที่ผานมา รวมถึงความเปลี่ยนแปลงอีกหลายๆอยางที่
คาดการณไดวาจะตองเกิดขึ้น มีที่มาจากเหตุการณตางๆเหลานี้ไดแก
จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2559) ผลกระทบจากจากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ไดแก
1.อัตราเงินเฟอ และคาครองชีพ
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ภาพที่ 1 แสดงอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอทั่วไป
และอัตราเงินเฟอพื้นฐานในประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 2549-2559
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ
จากภาพที่ 1 ตั้ง แตป พ.ศ. 2549 ประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ผันผวนมาตลอด เปนผลมาจาก
วิกฤตเศรษฐกิจโลก และการเมืองภายในประเทศ แตนับตั้งแตป พ.ศ. 2557 เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมการขยายตัวที่นิ่งและดีขึ้น
ตามลํ าดั บ อัต ราเงิ นเฟอทั่วไปและอัตราเงิ นเฟอพื้นฐานกอนป พ.ศ. 2557 ก็มี ค วามสอดคล องกับ อัต ราการขยายตั วทาง
เศรษฐกิจที่แกวงตัวผันผวนตามกัน ตั้งแตป พ.ศ. 2554 อัตราเงินเฟอทั้งคูมีแนวโนมที่ลดลงมาตลอด พิจรณาตั้งแตป 2557 ที่
อัตราการเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิจขยายตัวขึ้ นแตในขณะเดียวกันอัตราเงินเฟอทั่วไปกลับมี แนวโนมที่ ลดลง สวนทางกัน
เนื่องจากภาคเศรษฐกิจทีเติบโตขึ้นเปนการขยายตัวจากการสงออกมากกวาเกิดจากการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ และ
อัตราเงินเฟอทั่วไป ที่รวมสินคาในหมวดอาหารและพลังงาน มีแนวโนมลดลงตอเนื่องเนื่องจากสิ นคากลุมพลังงานมีราคาที่
ลดลงตอเนื่อง แตอัตราเงินเฟอพื้นฐานมีการเพิ่มขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2558 ก็บอกถึงภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ขาวของมีราคา
แพงขึ้น
2. อัตราการวางงาน
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ภาพที่ 2แสดงอัตราการวางงานในประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 2550-2559
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ
จากภาพที่ 2 สถิติที่ปรากฏแสดงใหเห็นวาตั้งแตป พ.ศ. 2551 ถึงกอนป พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีอัตราการวางงานที่
ลดลงอยางตอเนื่องจนกระทั่ งตั้งแตป พ.ศ. 2555 เปนตนมาอัตราการวางงานกลับ มีแนวโนม ที่เพิ่ มขึ้นอยางตอเนื่องจนถึ ง
ปจจุบัน ซึ่งหากเทียบกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นตั้งแตป พ.ศ.2557 เปนตนมาที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยาง
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ตอเนื่อง จะพบวาการขยายตั วทางเศรษฐกิจไม ไ ด ทํ าให ค นมี ง านทํ ามี จํานวนเพิ่ม ขึ้ น เนื่องด วยความเจริ ญ กาวหนาทาง
เทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตโดยลดจํานวนแรงงานลง หรือการเขามาของแรงงานตางดาวโดยเฉพาะการมาถึงของ
AEC ในป พ.ศ. 2558 ทําใหความมั่นคงในการมีงานทําของประชากรไทยมีแนวโนมที่ลดลง
3. รายได คาใชจาย และหนี้สิน
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ภาพที่ 3แสดงรายไดเฉลี่ย คาใชจายเฉลี่ยและจํานวนหนี้สินเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน ตั้งแตป พ.ศ. 2549-2559
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ
จากภาพที่ 3 ตั้ ง แตป พ.ศ. 2549 – 2559 รายไดเ ฉลี่ ย ต อเดื อนต อครัวเรื อน มี แ นวโนมเพิ่ ม ขึ้ นมาโดยตลอด
เชนเดียวกับคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือนที่มีทิศทางไปในทางเดียวกัน และนับตั้งแตป พ.ศ. 2554 เปนตนมารายได
เฉลี่ยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นมากกวาคาใชจายเฉลี่ยอยางตอเนื่องและมีชองวางที่หางเพิ่มขึ้นซึ่งเปนสัญญานที่ดีวา คนไทยนาจะมีเงิน
ออมได มากขึ้ นซึ่งจะสรางความมั่ นคงในชีวิต ไดดีขึ้น แตห ากดูที่จํานวนหนี้สินเฉลี่ยต อเดือนตอครั วเรือน ก็มีแ นวโนมที่เพิ่ ม
ขึ้นมาตลอดเชนกัน โดยมีปริมาณที่มากกวารายไดเฉลี่ยมาก
และจากงานแถลงขาวและเสวนา“เดินหนาการศึกษาไทยอยางไรใหตอบโจทย Thailand Economy 4.0” (สรวง
มณฑ สิทธิสมาน, 2559)ดร.เกียรติอนันต ลวนแกว คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ม.ธุรกิจบัณฑิตย กลาวถึงยุค Thailand Economy 4.0 วา เปนยุคที่เนนการใชไอทีเขามาแทนที่แรงงานมนุษย ถือเปนยุคแหงการสรางและทําลายความรูอยางรวดเร็ว แตก็
ถือเปนยุคแหงการเรียนรูและบูรณาการความรูโลกไซเบอรกับโลกจริงใหเปนหนึ่งเดียว เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ใน
เอเชีย พบวา ความสามารถในการแขงขันและทุนมนุษยในประเทศไทยยังไมสามารถแขงขันไดดีเทากับประเทศมาเลเซีย จีน
และ สิงคโปร และยังไดคะแนนคุณภาพการศึกษาต่ํากวาประเทศที่มีระดับทุนมนุษยใกลเคียงกัน
เชนเดียวกันกับในการประชุมสุดยอดกรอบความรวมมือเอเชีย ครั้งที่ 2 (2nd ACD Summit) พล.อ.ประยุทธกลาววา
นโยบาย 4.0 เปนโอกาสแตในขณะเดียวกันก็ตองมีการตามใหทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบการจัดการรวมถึง
แนวคิดในการทําธุรกิจ เพื่อตอบโจทยโลกาภิวัตนของเอเชียและโลกที่กาวไปอยางรวดเร็ว นโยบาย Thailand 4.0 เนนการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยี และนวัต กรรม จะช วยส งเสริม ใหไ ทยสามารถพัฒนาความรวมมือในเชิ งสรางสรรคกับ
ประเทศสมาชิกใน 6 เสาหลักของ ACD ได (“นายกรัฐมนตรี แถลงผล”, 2559)
AEC ทําใหตลาดโตขึ้น แตก็ทําใหการแขงขันจากภายนอกรอบประเทศของเราเพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันพรมแดนทาง
การคาและการลงทุนของประเทศอื่นอีก 9 ประเทศในอาเซียนก็จะขยายเขามาในประเทศไทย ภูมิทัศนทางการแขงขันและ
การตลาดของประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงไปอย างไมเคยมีม ากอน (สํานักงานส งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(สสว.), 2559)
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็วทําใหธุรกิจหลายอยางลาสมัยและปดตัวลงเชน ธุรกิจฟลมถายรูปธุรกิจ
เทปซีดี โดยเทคโนโลยีในปจจุบันกําลังสงผลตอ ธุรกิจทีวีธุรกิจสิ่งพิมพและธุรกิจการเงิน สาขาของธนาคารหลายแหงจะปดตัว
หรือหางสรรพสินคาที่จะกลายเปนเหมือนโชวรูมในอนาคตเพื่อชมสินคาแตผูซื้อจะทําการซื้อผานออนไลนการเตรียมพรอมตอ
ความเปลี่ยนแปลงนี้ตองพัฒนาและปรับตัวอยูเสมอ (สาระรอบรู ทั่วทุกมุมโลก, 2559)
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ทิศทางในอนาคตของเศรษฐกิจโลกและการปรับตัวเพื่อความอยูรอดของระบบเศรษฐกิจไทยรวมถึงทิศทางของธุรกิจ
ขนาดเล็กและ การเตรียมความพรอมผูประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก ที่มีโอกาสมาจาก นโยบาย 4.0และเทคโนโลยีที่เขาถึงได
งาย ปจจัยทั้งหมดนี้เปนโจทยที่ทาทายความอยูรอดในยุคตอไปของมนุษยเงินเดือนที่มีทั้งทางตันและโอกาสในขณะเดียวกัน
จากขอมูลที่สะทอนถึงปญหาการดํารงชีวิตที่ตองการความชวยเหลือของคนสวนมากของประเทศไทยที่ยังคงมีสถานะ
เปนมนุษยเงินเดือน ผเขียนจึงไดสังเคราะหวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับปจจัยในการทําธุรกิจขนาดเล็กใหประสบความสําเร็จผล
การศึกษาจะเปนประโยชนตอการประกอบธุรกิจขนาดเล็กใหไดเขาใจถึงองคประกอบที่ใชดําเนินธุรกิจ อีกทั้งยังเปนแนวทางใน
การพัฒนาธุรกิจโดยกรอบแนวคิดที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้จะใชเปนขอมูลพื้นฐานที่จะนําสูการสรางธุรกิจขนาดเล็กในบริบท
ของประเทศไทยตอไป
นิยามศัพทเฉพาะ
มนุษยเงินเดือนคือ คนทํางานที่ไดรับคาจางเปนเงินเดือน ไมใชผูประกอบการหรือเปนเจาของกิจการตองทํางานตาม
เงื่อนไขขององคกรเพื่อแลกกับเงินเดือน วิถีชีวิตมนุษยเงินเดือนจะผูดติดกับ คาจาง เงินเดือน และสวัสดิการ บอยครั้งที่การ
บริโภคไมใชเพื่อประโยชนใชสอยในตัวสินคาและบริการ แตเปนเพื่อหนาตาทางสังคม(สาคร สมเสริฐ, 2553, น.85-94)
ผูประกอบการหมายถึง บุคคลที่มองเห็นโอกาสในการทําธุรกิจ โดยนําทุน ที่ดินแรงงานและวัตถุดิบที่มีอยูอยางจํากัด
มาบริหารจัดการ เพื่อใหมีตนทุนต่ําที่สุดแตใหไดกําไรหรือประโยชนสูงสุดและตองยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจ
ในอนาคต(ภวัต ธนสารแสนลาน, 2016, น.74-86)
ธุรกิจขนาดเล็ก คือธุรกิจที่มีขนาดสินทรัพยถาวรไมรวมคาที่ดินไมเกิน 50 ลานบาท และมีการจางงานไมเกิน 50 คน
(สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2559)
ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางการดํารงชีวิตอยางมั่นคงและพรอมรับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง ที่คาดวา
ที่จะเกิดขึ้นที่ประชาชนชาวไทยไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9
ประกอบดวยคุณสมบัติ 3 หวง ไดแก ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความมีภูมิคุมกัน โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจ 2
ประการ คือ เงื่อนไขความรู และเงื่อนไขคุณธรรม (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2559)
แนวคิดเงิน 4 ดาน Robert T. Kiyosaki (คิโยซากิ, 2556) กลาวถึงการหารายไดเพื่อสรางความมั่นคงใน 4 แบบ
ไดแก การเปนลูกจาง การทําธุรกิจสวนตัว การเปนเจาของกิจการ และการเปนนักลงทุนที่
วัตถุประสงคของการวิจัย
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการประกอบธุรกิจขนาดเล็กเพื่อสรางกรอบแนวคิดในการประกอบธุรกิจขนาด
เล็กของมนุษยเงินเดือนใหประสบผลสําเร็จ
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการทบทวนและสังเคราะหวรรณกรรม โดยใชขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ ที่เกี่ยวของกับ ปจจัย
ที่กอใหเกิดความสําเร็จในการทําธุรกิจขนาดเล็ก ดวยวิธีการปริทัศนแบบพรรณนา (Narrative Review) โดยสืบคนวรรณกรรม
ประเภทบทความวิชาการ บทความวิจัยในวารสารวิชาการ เอกสารเผยแพรทั้งในประเทศ และตางประเทศและวิทยานิพนธ
จากฐานขอมูลของวารสารในกลุมTCI และฐานขอมูลผลงานวิชาการของกูเกิล (Google Scholar) รวมถึงจากตํารา หนังสือ
โดยใชคําสําคัญ (Keyword) ในการคนหา ไดแก ปจจัยแหงความสําเร็จในการทําธุรกิจ, ธุรกิจขนาดเล็ก และมนุษยเงินเดือน
หลักเกณฑในการคัดเลือกวรรณกรรมจะใชวิธีคัดเขาและคัดออก (Inclusion/Exclusion Criteria) โดยเกณฑในการ
คัดบทความเพื่อใชในการสังเคราะหคือจะตองเปนการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่กอใหเกิดความสําเร็จในการทําธุรกิจขนาดเล็ก
และตองเปนวรรณกรรมฉบับเต็ม สวนเกณฑในการคัดออกคือเปนบทความที่ไมไดศึกษาปจจัยที่กอใหเกิดความสําเร็จในการทํา
ธุรกิจขนาดเล็ก โดยตรง จากนั้นนําขอมูลที่ไดไปสังเคราะห (Synthesis) เพื่อสรุปประเด็น และรายงานผลดวยการพรรณาเชิง
วิเคราะห
ผลการวิจัย
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จากการศึกษางานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวของกับการประสบความลมเหลวของธุรกิจนั้น ไดพบวาสาเหตุสวนใหญเปนผลมา
จากปญหาภายใน ไมใชปญหาภายนอกซึ่งมีสาเหตุอยู 15 ประการ คือ 1) การดูแลลูกคาไมไดมาตรฐาน 2) การตลาดไม
เพียงพอ 3) ทัศนคติของเจาของ 4) การฝกอบรมพนักงานที่ไมไดมาตรฐาน 5) การใชจายเกินความจําเปน 6) ความละเลย
ของเจาของ 7) การขาดความรเกี่ยวกับธุรกิจ 8) เงินเดือนสูงเกินไป 9) สินคาหรือบริการที่ลาสมัย 10) การเปลี่ยนเจาของ
11) การไมมีสํารองเงินสด 12) ขาดความหลากหลายของสินคา 13) ราคาที่โดดจากตลาด 14)การสูญเสียลูกคารายใหญ 15)
ปญหาดานภาษี (ภวัต ธนสารแสนลาน, 2016)
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยมีความสนใจในการใชวิธีการสังเคราะหขอมูลเพื่อสรางกรอบแนวคิดปจจัยแหงความสําเร็จ
ของการทําธุรกิจขนาดเล็กของมนุษยเงินเดือน จากปจจัยภายในองคกรธุรกิจเทานั้น โดยนําเสนอเนื้อหาที่มีสวนเกี่ยวของจาก
การการทบทวนวรรณกรรมผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย และไดพบปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการทําธุรกิจขนาด
เล็กในวรรณกรรมตางๆดังปรากฏในตารางที่1ดังนี้
ตารางที่1 แหลงที่มาของขอมูลปจจัยแหงความสําเร็จในการทําธุรกิจขนาดเล็ก

√
√
√

5. บุคลากรและแรงงาน

6. การบริหารชอง
ทางการจําหนายและหวง
โซอุปทาน

√

√

√

√

√
√

7. กลยุทธ

4. การจัดการการเงิน
และเงินทุน

√
√
√

3. การสั่งสมชื่อเสียงและ
เครดิตของธุรกิจ

อังสนา ประสี และขจรวรรณ อิฐรัตน, 2014
วัชรี กําจัดโศรก และศรัณยา เลิศพุทธรักษ, 2014
มีแสน แกนชูวงศ และชลภัสส วงษประเสริฐ, 2558
วรพล วังฆนานนท และสุดาพร สาวมวง, 2012
รุงนภา พิตรปรีชา, 2014
กฤชนัท แสนทวี, 2555
รัฐนันท พงศวิริทธิ์ธร และสุรชัย อุตมอาง, 2554
ศิริรัตน เจนศิริศักดิ์, 2015
De Jong & Hartog, 2007
Gorgievski et al., 2011
Ed Diener, 2009
สุภัชชา อนนทสีหา, อมรวรรณ รังกูล และวิเชียร วร
พุทธพรมม,2557
ไพรัช วงศยุทธไกร, 2009
ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ และจักรกฤษณ ดวงพัสตรา,
2011
อังคณา ใหมวงษ, 2011
Barua, A., Whinston, A. B., & Yin, F., 2000
พิริยะ ผลพิรุฬห, 2012
ลภัสวัฒน ศุภผลกุลนันทร, 2016

2. สินคาและบริการ

แหลงที่มา

1. ความเปน
ผูประกอบการ

ปจจัยแหงความสําเร็จในการทําธุรกิจขนาดเล็ก

√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

ผลการทบทวนวรรณกรรมสําหรั บการศึกษาในครั้งนี้พบป จจัยที่ สงผลตอความสํ าเร็ จในการทํ าธุรกิจขนาดเล็ กของ
มนุษยเงินเดือน ได 7อยาง ไดแก
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1. ความเปนผูประกอบการ
หมายถึ ง ความคิ ด ความมุ ง มั่ น ในการทํ า ธุ ร กิ จ ความรู ทั ก ษะ และการพั ฒ นาศั ก ยภาพในการประกอบธุ ร กิ จ
ผูประกอบการสวนมากมักประสบปญหาการดําเนินธุรกิจจริงที่ไมเปนไปตามความคาดหมายหรือแผนธุรกิจที่ตั้งไว จากปญหา
ดานการบริ ห าร หรื อเกิดจากการขาดความรู ใ นการประกอบการ (อัง สนา ประสี และขจรวรรณ อิฐ รั ต น, 2014) ส วน
ผูประกอบการที่มีแนวโนมจะประสบความสําเร็จตองเปนนักแสวงหาโอกาส กลาเสี่ยง มีความคิดริเริ่ม ไมทอถอยงาย ใฝรูอยู
เสมอ ตองเปนคนมีวิสัยทัศนกวางไกล มีจุดมุ งหมายในอนาคตที่ชัดเจน มีสั ญชาตญาณของความเปนผูประกอบการ และมี
ความขวนขวายในการหาชองทองในการลงทุน ทําธุรกิจอยูเสมอ มีความตั้งใจแนวแนวาจะทํา สามารถปรับตัวและอดทนตอ
การสถานการณตาง ๆ รวมถึงรับรูความสามารถของตนเองที่มีในตัว(วัชรี กําจัดโศรกและศรัณยา เลิศพุทธรักษ, 2014, น.111126) ตรงกับการศึกษาของมีแสน แกนชูวงศ และชลภัสส วงษประเสริฐ (2558) เรื่องปจจัยสูความสําเร็จของธุรกิจ SMEs ที่
สรางคุณคาเพิ่มดานผูประกอบการไดจาก5 คุณลักษณะไดแก มีความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจ, การแสวงหาสารสนเทศและ
ความรู , การเข าร วมกับ องค กรภาครั ฐ และสามารถพึ่ ง พาตนเองได , การวิจัย และพั ฒ นา และการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู กับ
ผูประกอบการดวยกัน
2. สินคาและบริการ
การที่ธุรกิจจะอยูรอดไดในขั้นตนนั้น สิ นคาหรือบริการของธุรกิจจะตองสามารถขายตนเองได และไดรับความไวใ จ
(Loyalty) จากลูกคาอยางตอเนื่อง การที่ลูกคามีความภักดีสูงตอสินคาหรือบริการหนึ่งก็ยังหมายถึงโอกาสในการสรางความ
มั่นคงใหกับสินคาหรือบริการนั้น ทั้งในแงยอดขาย การบริหารตนทุนในการทําธุรกิจที่ต่ําลง โอกาสในการทํากําไรที่มากขึ้น
รวมถึงโอกาสในการขยายตลาดของแบรนดใหกวางขวางมากขึ้น (วรพล วังฆนานนท และสุดาพร สาวมวง, 2012) รุงนภา
พิตรปรีชา (2014) พบวาปจจัยแหงความสําเร็จขององคกรมาจากปจจัยดานสินคาและบริการ มากที่สุดไดแก การสงมอบ
สินคาที่มีคุ ณภาพในราคาที่สมเหตุสมผลองคกรธุรกิจที่สามารถสร างคุณคาเพิ่มใหแกสินคาและบริการ จะปรับเปลี่ยนไปสู
องค กรสมั ย ใหม จากกระบวนการในการดําเนินการผลิ ตที่ ผ ลิ ต ตามความต องการของลู กค า (Made to order) และ
กระบวนการผลิตที่ลดความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบและอํานาจการตอรองจากผูจําหนายวัตถุดิบได (มีแสน แกนชูวงศ และ
ชลภัสส วงษประเสริฐ, 2558, น.42-55)
3. การสั่งสมชื่อเสียงและเครดิตของธุรกิจ
รุงนภา พิตรปรีชา (2014) พบวาความมีชื่อเสียงของธุรกิจเอกชนในประเทศไทย มาสาเหตุจากปจจัย 4 ดาน ไดแก
ดานสินคาและบริการ ดานผลประกอบการ ดานการกํากับดูแล ดานความเปนพลเมืองดี และควรทําการการสื่อสารภาพลักษณ
องคกรอยางสม่ําเสมอและสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเปนเอกลักษณและเครดิตของธุรกิจ ตามที่ กฤชนัท แสนทวี
(2555) มองวา เอกลักษณองคกรเปนสิ่ง หนึ่งที่ถู กนํามาใชกําหนดนิยามของภาพลั กษณและชื่อเสีย งขององคกร เนื่องจาก
เอกลักษณองคกรอื่นเปนเสมือนศูนยกลางที่มีความมั่นคงยั่งยืนและแสดงถึงความแตกตางกันออกไปขององคกรแตละแหง เพื่อ
ใชในการแข งขันในโลกธุรกิจ ขณะที่ ผูประกอบการใหม สวนใหญจะประสบปญหาการเขาถึง แหลง สินเชื่อเนื่องจากเพิ่งเริ่ ม
กิจการยังไมมีผลการประกอบการในอดีตที่จะสรางความนาเชื่อถือใหแกสถาบันการเงินทําใหสถาบันการเงินไมกลาเสี่ยงที่จะให
สินเชื่อหรือตองการหลักประกันในการปลอยกูในอัตราสูงกวาปกติ (อังสนา ประสี และขจรวรรณ อิฐรัตน, 2014)
4. การจัดการการเงิน และเงินทุน
ผูประกอบการใหมสวนใหญจะประสบปญหาการเขาถึงแหลงสินเชื่อเนื่องจากเพิ่งเริ่มกิจการยังไมมีผลการประกอบการ
ในอดีตที่จะสรางความนาเชื่อถือใหแกสถาบันการเงินทําใหสถาบันการเงินไมกลาเสี่ยงที่จะใหสินเชื่อหรือตองการหลักประกัน
ในการปลอยกูในอัตราสูงกวาปกติ ประสบปญหาทางดานการเงิ น การขาดสภาพคลอง เงินทุนไมเพี ยงพอ และขาดแหล ง
เงินทุน (อังสนา ประสี และขจรวรรณ อิฐรัตน, 2014) การจัดการดานการเงิน และแหลงเงินทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจมีขอควร
คํานึงถึงในขอจํากัดในการจัดหาทุนจากภายนอกเนื่องจากการวิจัยและพัฒนาของกิจการขนาดเล็กจะมีความเสี่ยงสูงและขาด
หลักทรัพยในการค้ําการประกันการกูยืม เพื่อมาใชเปนทุนในการวิจัยและพัฒนา จึงจําเปนที่จะตองไดรับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ จึงจะทําใหกิจการขนาดเล็กสามารถพัฒนางานดานการวิจัยและพัฒนาตนเองได (รัฐนันท พงศวิริทธิ์ธร และสุรชัย
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อุตมอาง, 2554) อีกทั้งเพื่อความอยูรอดของธุรกิจในภาวะการณที่วัตถุดิบมีราคาแพง คาขนสงมีราคาสูง น้ํามันแพงขึ้น การ
ควบคุมคาใชจายก็เปนสิ่งที่จําเปนที่ธุรกิจตองกระทําอยางรอบคอบ (ศิริรัตน เจนศิริศักดิ์, 2015)
5. บุคลากรและแรงงาน
ปญหาหนึ่งของธุรกิจในปจจุบันเกิดจากการขาดแคลนแรงงานที่มีฝมือหรือมีทักษะทําใหสงผลตอการควบคุมตนทุนของ
ธุรกิจ และการรักษามาตรฐานของสินคาหรือบริการ ดังนั้นการจัดการดานการเรียนรูและการเติบโตของพนักงานมีความสําคัญ
ตอพฤติกรรมการมีนวัตกรรมของพนักงาน (อังสนา ประสี และขจรวรรณ อิฐรัตน, 2014) ทั้งนี้นโยบายขององคกรจะกระตุน
การสรางความคิดและการนําไปใชประโยชนในพฤติกรรมในแตละวันของพนักงานได (De Jong & Hartog, 2007) ทั้งนี้
การศึกษาการพัฒนาทักษะก็เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยการจะเปนองคกรที่อยูรอดไดอยาง
ตอเนื่องและมีการเจริญเติบโต มีผลกําไรตอเนื่องติดตอกันการมีสวนรวมของพนักงานและบุคลากรทั้งองคกรจะเปนสวนหนึ่งที่
ขาดไมได (Gorgievski et al., 2011) จากการศึกษาการสรางแรงจูงใจตามทฤษฎีความสุขของ Ed Diener (2009) พบวาการ
ใสใจเขาใจและเห็นใจพนักงานของนายจางสามารถสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานได เชนการใหรางวัลตอบแทน
และการมุงเนนที่ฝกอบรมในสายอาชีพ ใหมีความรูความชํานาญแกพนักงานของตนจะทําให เกิดความสุขในการทํางานของ
พนักงาน โดยมีความสําเร็จในการทํางานของพนักงานจะเพิ่มขึ้นในระดับสูง (สุภัชชา อนนทสีหา, อมรวรรณ รังกูล และวิเชียร
วรพุทธพรม, 2557)
6. การบริหารชองทางการจําหนายและหวงโซอุปทาน
การประกอบธุรกิจในปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากในอดีตมากทั้งการเขาถึงผูบริโภคเพื่อนําเสนอสินคาและ
การสงสินคาใหถึงมือผูบริโภค รวมถึงการอํานวยความสะดวกในการรับชําระคาสินคาดวย ตลอดจนถึงการควบคุมสตอคสินคา
และการสงสินคาใหถึงมือผูบริโภคในเวลาที่เร็วที่สุด ก็เปนการสรางความไดเปรียนในการแขงขันทางธุรกิจที่ใชกันทั่วไป การ
ประสบปญหาดานการเขาถึงชองทางและเครือขายการตลาด การขาดกลยุทธและแผนการตลาดที่เหมาะสม และความตองการ
ในตลาดลดลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้งผูประกอบการบางรายยังขาดความสามารถในการบริหารการตลาดดวย จะทํา
ใหไ มมีโ อกาสได รับและต องสู ญเสี ยคําสั่ง ซื้อไป ดั งนั้นหากมีชองทางการจําหนายสิ นคาที่แนนอน เช น ตลาดในท องถิ่ นที่ มี
คอนขางมาก หรือมีกําลังซื้อภายในประเทศเปนหลักจะทําใหธุรกิจมีความปลอดภัยมากขึ้น (อังสนา ประสี และขจรวรรณ อิฐ
รัตน, 2014) การจัดการหวงโซอุปทาน เปนการจัดลําดับของ กระบวนการทั้งหมดที่มีตอการสรางความพอใจใหกับลูกคา โดย
เริ่มตนตั้งแตกระบวนการจัดซื้อ (Procurement) การผลิต (Manufacturing) การจัดเก็บ (Storage) เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology) การจัดจําหนวย (Distribution) และการขนสง (Transportation) ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ จะ
จัดระบบให ประสานกันอยางคลองตัว นอกจากนี้ การจัดการหวงโซอุปทานไมไดครอบคลุมเฉพาะหนวยงานตาง ๆ ภายใน
องคกรเทานั้น แตจะสรางความสัมพันธเชื่อมตอกับองคกรอื่นๆอยางมีประสิทธิภาพ เชน ผูจัดหาวัตถุดิบ/สินคา (Suppliers)
บริษัทผูผลิต (Manufactures) บริษัทผูจําหนาย (Distribution) รวมถึงลูกคาของบริษัท จึงเปนการเชือมโยง กระบวนการ
ดําเนินธุรกิจทุกขั้นตอนที่เกี่ยวของดวยกันเปนหวงโซหรือเครือขายใหเกิดการประสานงานกันอยางตอเนื่องทั้งนี้เพื่อสรางความ
พึงพอใจแกลูกคา แตละหนวยงานจึงมีความเกี่ยวเนื่องกันเหมือนหวงโซ (ไพรัช วงศยุทธไกร, 2009) การเติบโตของธุรกิจไทย
ในปจจุบันธุรกิจมีแนวโนมจะเติบโตและขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในสวนของบริการสงพัสดุภัณฑดวน (Express Delivery Services:EDS) โดยมีทั้งผูใหบริการจากตางประเทศ เชน FedEx, UPS, DHL, TNT และผูใหบริการจากในประเทศเชน
บริษัท ไปรษณียไ ทย จํากัด เพื่อควบคุ มตนทุนทางธุรกิจ จึงควรตองพัฒนารูปแบบและกลยุ ทธใ นการใชบริ การดานการส ง
เอกสารและพัสดุภัณฑ และการใหบริการอื่นๆ เพื่อเตรี ยมพรอมรั บการแขงขั นที่จะตามมาเชน การพัฒนาใหบุ คลากรให มี
ความรู ความเขาใจอยางแทจริงดานการบริหารโลจิสติกส และซัพพลายเชนเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาใหสามารถใชชองทางที่
ทันสมัยในนําสงสินคาและบริการ เพื่อใหเข าถึงผูบริ โภคไดอยางแทจริ ง (ทวีศั กดิ์ เทพพิทักษ และจักรกฤษณ ดวงพัสตรา,
2011)
7. กลยุทธ
ในปจจุบันการประกอบธุรกิจโดยใชรูปแบบที่ทํากันมาตั้งแตในอดีตมักจะทําใหไมสามารถอยูรอดในการแขงขันได การ
มีแนวทางดําเนินธุรกิจที่ชัดเจน โดยการใชประโยชนจากขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการใชนวัตกรรมและความคิด
สรางสรรคใหมๆ จะทําใหธุรกิจมีทางออกที่หลากหลายขึ้น ในงานวิจัยของอังสนา ประสี และขจรวรรณ อิฐรัตน (2014) ได
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แสดงถึงความสําคัญของการใชขอมูลขาวสารในดานตางๆในการดําเนินธุรกิจ และมีความจําเปนที่ผูบริหารจะตองมีกลยุทธที่
เหนือคูแขงและมีการปรับตัวใหทันตอภาวะการณแขงขันภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงเชนเดียวกับ วัชรี กําจัดโศรก
และศรัณยา เลิศพุทธรักษ (2014) เห็นวาผูประกอบการที่สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีเครือขาย เพื่อน
ฝูง สนับสนุนชวยเหลือ และมีแหลงขอมูลมากมาย เพิ่มเติมตัวอยางจากงานวิจัยของ อังคณา ใหมวงษ (2011) ซึ่งพบวาในการ
กําหนดราคาสินคาที่วางขายใน 7- Eleven จะแพงกวาในรานคาทั่วไปหรือโชวหวย แต ก็ยังทําการแขงขั นได เนื่องจาก7Eleven มุงตอบสนองความตองการของลูกคาในดานความสะดวกสบายจึงไมจําเปนที่ตองลงมาแขงขันดานราคากับธุรกิจคา
ปลีกรูปแบบอื่นหลายบริษัทในอเมริกา เชน Yahoo, eBay, and America Online ไดทําธุรกิจจากสินคาที่เรียกวา Digital
Product และขยายแตกไลนรูปแบบสินคาไปมาก โดยอาศัยเทคโนโลยีในการปรับตัวทางธุรกิจทําใหมีจุดยืนที่เปนกลยุทธใน
การแขงขัน (Barua, A., Whinston, A. B., & Yin, F., 2000).
จะเห็นไดวาการมีกลยุทธที่เหมาะสม จะเปนสิ่งประกันความสําเร็จของธุรกิจได ดังนั้นการประกอบธุรกิจขนาดเล็กของ
มนุษย เงินเดือนใหประสบความสําเร็จจําเปนตองมี กลยุท ธเฉพาะตัวที่เหมาะสมรุงนภา พิต รปรีช า (2014) ไดกลาวไวจาก
ผลการวิจัยวา ปจจัยความสําเร็จขององคกรสวนหนึ่งเกิดจากปจจัยดานนวัตกรรม ตรงกับที่ วัชรี กําจัดโศรก และศรัณยา เลิศ
พุทธรักษ (2014) เห็นวาผูประกอบการที่สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสบความสําเร็จเพราะมีแรงจูงใจหลาย
อยาง เชน การมีนิสัยที่ชอบเสี่ยงดวยการสรางนวัตกรรมใหมๆ นอกจากนี้ พิริยะ ผลพิรุฬห (2012) ยังพบจากการวิจัยวา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถผลิตสินคาที่เนนการใชความคิดสรางสรรคนี้ไดเพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน
ขององคกรของตนได สิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของกับการสรางสรรคนี้ยังขึ้นอยูกับจํานวนของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก โดยถามีจํานวนผูประกอบการมาก ก็ยอมที่จะมีการคิดคนมากขึ้นเทานั้น เพราะในแตละธุรกิจขนาดเล็กจําเปนที่
จะตองสรางความแตกตางของสินคาและบริการของตน จากการใชปญญาประดิษฐนั่นเอง ดังนั้นการเนนใหความสําคัญของ
การสรางมูลคา (Value Creation) มากกวาการเนนในเรื่องของรูปแบบของตัวสินคา (Function) จึงทําใหวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็กเริ่มเห็นความสําคัญของการใชระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) มากยิ่งขึ้นเพื่อชวยใน
การประกอบธุรกิจ เชนเดียวกับ ลภัสวัฒน ศุภผลกุลนันทร (2016) ที่ไดเสนอการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันโดยใช
ความคิดสรางสรรค (Creative Thinking)
สรุปและอภิปรายผล
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของสามารถสรุปปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการทําธุรกิจขนาดเล็กของมนุษย
เงินเดือนเปนกรอบแนวความคิดดังแสดงในภาพที่ 4
ภาพที่ 4ภาพกรอบแนวความคิดปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการทําธุรกิจขนาดเล็กของมนุษยเงินเดือน
องคประกอบในการทําธุรกิจขนาดเล็กของมนุษย
เงินเดือน
1. ความเปนผูประกอบการ
2. สินคาและบริการ
3. การสั่งสมชื่อเสียงและเครดิตของธุรกิจ
4. การจัดการการเงิน และเงินทุน
5. บุคลากรและแรงงาน
6. การบริหารชองทางการจําหนายและหวงโซอุปทาน
7. กลยุทธ

ความสําเร็จของธุรกิจ

การสรางกรอบแนวคิ ดปจจัยแหงความสําเร็จของการทํ าธุร กิจขนาดเล็กของมนุษยเงิ นเดื อน ในการศึ กษาครั้ง นี้ใ ช
วิธีการทบทวนวรรณกรรม โดยนําทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดเงิน 4 ดานมาใชเปนกรอบในการทําความเขาใจเพื่อ
นําไปสูการศึ กษา โดยการศึกษาในครั้ งนี้แ ยกเปน 2 ส วนคื อ 1) การทบทวนวรรณกรรมที่นําไปสูการเลื อกองคป ระกอบที่
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เหมาะสมกับ 2) การสรางกรอบแนวความคิดปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการทําธุรกิจขนาดเล็กของมนุษยเงินเดือน ในการ
สรางกรอบแนวความคิดนี้ จะนําไปสูการพัฒนาขอคําถามที่จะใชในการศึกษาธุรกิจขนาดเล็กในไทยตอไป
ผลการศึกษาพบวา 1) เราสามารถระบุปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการทําธุรกิจขนาดเล็กของมนุษยเงินเดือนได 7
ประการ 2) หากโจทยของมนุษยเงินเดือนคือ การมีรายได การเติบโตในการหารายได และการมีความมั่นคงเพื่อรองรับชีวิตใน
อนาคต การตอบโจทยนี้ จําเปนตองมีการใชแนวความคิดในการหาเงิน และการดํารงชีวิต มากกวา 1 อยางมาผสานเปนกล
ยุทธเพื่อกําหนดทิศทางของความคิดไปสูจุดหมายที่หวังไว จากแนวความคิดเงิน 4 ดาน มนุษยเงินเดือนจะตองเลือกที่ทําธุรกิจ
สวนตัวกอนเพื่อสรางโอกาสทางธุรกิจและสั่งสมประสบการณ รวมถึงสรางเครือขายทางธุรกิจของตน จนสามารถสรางระบบ
ของธุรกิจของตนเองขึ้ นมาได แตดวยสภาพแวดลอมในการทําธุร กิจและเทคโนโลยีที่เ ปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วดังกลาว
มาแลวขางตน จะทําใหมีผลกับรูปแบบของการประกอบการที่ จําเปนตองมีความสามารถในการเปลี่ย นแปลงไดตลอดเวลา
อยางทันทวงที โดยมีสิ่งที่ตองระวังในเรื่องความมั่นคงและความเสี่ยงในการลงทุนโดยเฉพาะ ในยุคที่เศรษฐกิจไมเปนใจในการ
เริ่มลงทุนใหม และการที่ยังมีความจําเปนในการที่ตองมีรายไดจากการเปนลูกจางเพื่อรองรับความเสี่ยงในการขาดรายไดดวย
กลยุทธที่มนุษยเงินเดือนสามารถทําไดเพื่อไปใหบรรลุในสิ่งมุงหวังที่แทจริงคือ การมีรายไดจากงานประจําทางหนึ่ง
และในขณะเดียวกันก็สรางทางออกที่สองที่จะกอใหเกิดรายไดเสริมอีกทาง โดยทางออกที่สองนี้จะตองประกอบไปดวยปจจัย
ภายในที่ส ามารถควบคุม ได ม ากจนสามารถสร างความมั่ นคงได และในขณะเดี ยวกันการจัด การปจจัยภายในนี้ก็ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงและสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายนอกไดอยางทันเวลา ดวยการการประกอบธุรกิจสวนตัวแบบ
ธุรกิจขนาดเล็กที่งายตอการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวใหอยูรอด และเม็ดเงินในการลงทุนไมเยอะ แตก็ตองอาศัยความเชี่ยวชาญ
สูง ธุร กิจขนาดเล็ กที่ วานี้จะมี ลักษณะเริ่ม ตนหลั กๆ 2 ประการคื อ สามารถทําได โดยคนเพีย ง 1-2 คน และใชเ ทคโนโลยี
สารสนเทศและเครือขาย เปนชองทางหลักของกิจกรรมตางๆ
กลยุ ท ธการสร างความมั่ นคงและความสามารถในการเติ บ โตของธุร กิจนั้น ต องใช ท ฤษฏี เ ศรษฐกิจพอเพี ย งของ
พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพ ลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 มาเป นหลั กความคิ ด สิ่งสํ าคัญ ในแนวความคิด นี้ก็คื อ ความ
พอเพียงในการดํารงชีวิต ซึ่งเปนเงื่อนไขพื้นฐานที่ทําใหสามารถพึ่งตนเอง และดําเนินชีวิตไปไดอยางมีอิสระในการกําหนด
ควบคุมและจัดการเพื่อใหไดรับการสนองตอบตอความตองการตางๆ รวมทั้งความสามารถในการจัดการปญหาตางๆ ไดดวย
ตนเอง (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2559)
จากทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อนํามาปรับใชกับกลยุทธการสรางทางออกที่สองของมนุษยเงินเดือนจะเห็นไดวาตองใช
ความอดทนและคอยเปนคอยไปทั้งในการเริ่มธุรกิจและการเติบโต จะตองไมทําธุรกิจแบบกาวกระโดดหรือคาดหวังจนเกิน
ความสามารถ ไมสอดคลองกับสถานการณรอบตัว โดยเฉพาะที่สําคัญที่สุดตองมีความสุขกับการประกอบธุรกิจดวย หากทําได
ดังนี้ก็สามารถตอบโจทยของมนุษยเงินเดือนได
ผลจากการค นพบในการวิจัย ครั้ ง นี้ทํ าให ได ป จจัย แห งความสําเร็จในการทํ าธุรกิจขนาดเล็ก 7 ประการ ที่ มนุษย
เงินเดือนควรตระหนักถึงอยูเสมอในการประกอบธุรกิจขนาดเล็กของตน
ขอเสนอแนะ
จากขอคนพบดังกลาวผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไปดังนี้
1) การศึกษาในครั้งนี้เปนเพียงการสรางกรอบแนวคิดเพื่อนําไปสูการเลือกจัดการองคประกอบปจจัยแหงความสําเร็จ
ในการทําธุรกิจขนาดเล็กเทานั้น การศึกษาในครั้งถัดไปควรครอบคลุมถึงการศึกษาธุรกิจในทุกขนาด
2) ควรนําผลที่ไดไปศึกษาตอกับขอมูล เชิงประจักษ โดยใชกลุมตัวอยางของธุรกิจขนาดเล็กในบริบทของประเทศไทย
ตอไป
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บทคัดยอ
และการ
การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาตออัตลักษณ
จัดการเรียนการสอนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร รวมทั้งศึกษาความสัมพันธระหวางอัตลักษณกับการจัดการเรียนการสอนตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาโดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลดวยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิอยางเปนสัดสวนจํานวน
400 ชุด วิเคราะหขอมูลและประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา1) ความคิดเห็นของ
นักศึกษาตออัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยภาพรวม และรายดาน 3 ดาน อยูใน
ระดับมาก ลําดับแรก ดานมีจิตสาธารณะ รองลงมา ดานเชี่ยวชาญการสื่อสาร และดานเปนนักปฏิบัติ
ตามลําดับ 2) ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา โดยภาพรวม และรายดาน 4 ดาน อยูในระดับมากลําดับแรกดานการจัดการเรียนการ
สอนรองลงมา ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดานการวิจัย และดานการบริการวิชาการ
ตามลําดับ 3) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่มีระดับชั้นป คณะ/วิทยาลัย ตางกัน มีความ
คิดเห็นตออัตลักษณ และ การจัดการเรียนการสอนตามพันธกิจแตกตางกัน และ 4) อัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับการจัดการเรียนการสอนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทามีความสัมพันธกัน
คําสําคัญ:อัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา/การจัดการเรียนการสอนตามพันธกิจ

1
2

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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Abstract
The research aimed to study and compare the students opinions towards the identity
and the learning-teaching management according to the mission of Suan Sunandha Rajabhat
University classified by demographic characteristics; and to study the relationship of those. The
population is the students of Suan Sunandha, being selected as a sample group of 400 by
stratified sampling method; and a questionnaire is applied as a tool for collecting data. The
data is then analyzed via statistical package, including statistical tools – percentage, mean,
standard deviation, t-test, One-way ANOVA, and Pearson’s Product Correlation Coefficient.
The results are as follows :
1. The opinions of students towards the identity of Suan Sunandha overall and
individual aspects are at the high level, having public consciousness at the highest score,
followed by communication expertise, and good practitioner, respectively.
2. The opinions of students towards the learning-teaching management according to
the mission of Suan Sunandha Rajabhat University overall and four individual aspects are at the
high level, having education provision at the highest score, followed by arts and culture
conservation, research, and academic services, respectively.
3. Year of study and faculty / college of study make a difference on the opinions
towards the identity and the learning-teaching management at least one pair at a level of 0.05
statistical significances.
4. The identity overall and three individual aspects have relationship with the learningteaching management overall in the same direction at moderate level of 0.01 statistical
significance, having values at 0.608, 0.497, 0.556 and 0.481, respectively.
Keywords: Identity / Learning-teaching Management / Mission / Suan Sunandha Rajabhat
University
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บทนํา
การ ศึ กษาเ ป นเ ค รื่ อง มื อ / กล ไ กใ นการ พั ฒ นาท รั พ ย ากร มนุ ษ ย ใ ห มี ค วามเ ป นพ ล เ มื อ ง
(กระทรวงศึกษาธิการ,2559) ประกอบดวย1) คุณลักษณะนิสัย/พฤติกรรมที่พึงประสงค : เปนพฤติกรรมที่พลเมือง
พึงปฏิบัติใหเปนนิสัยที่ติดตัวไปตลอดชีวิต มีสมรรถนะที่พึงประสงคมีจิตสาธารณะ มีความกระตือรือรนในการทํา
ประโยชนเพื่อสวนรวมและมีคานิยมของความเปนพลเมือง2) มีองคความรูที่สําคัญในการดํารงชีวิตอยางรอบดาน
ในสังคมอยางเปนสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มีการแขงขันอยาง
เสรีและไรพรมแดน3)มีทักษะการเรียนรูของพลเมืองที่ตองติดตัวไปตลอดชีวิต ตั้งแตอยูในวัยเรียนและเขาสูกําลัง
แรงงาน ประกอบด วยทั กษะ ความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานหลักสู ตร และ4) มีทั กษะการ
ดํารงชีวิตที่บงบอกถึงศักยภาพ ความสามารถ และสมรรถนะที่เพียงพอตอการดํารงชีวิตในสังคมอยางเปนสุข โดย
ไมเปนภาระกับสังคม
สถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยมีลักษณะพิเศษ(วุฒิชัย ธนาพงศธร, 2554) เปนเปาหรือความฝ น
ของชาติ มหาวิทยาลัยเปนสถาบันอันเปนที่ยกยองในสังคม สังคมหวังพึ่งมหาวิทยาลัยในการใหแนวคิดและคําตอบ
ที่สังคมตองการเมื่อนักวิชาการใหความเห็นสังคมจะฟงนับเปนบทบาทในการสรางความถูกตองเหมาะสมในสังคม
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหกับบานเมืองและเปนสถาบัน
หลักที่มีบทบาทในการชี้นําสังคมมาโดยตลอดสังคมทั่วไปใหการยอมรับและใหความสําคัญกับสถาบันอุดมศึกษาวา
เปนสถาบันหลักของประเทศที่ประชาชนและองคกรตางๆสามารถพึ่งพาไดเมื่อมีปญหาตองแกดวยวิชาการและ
ปญญาความคาดหวังของสังคมและความรับผิดชอบในภารกิจที่มีอยูทําใหสถาบันอุดมศึกษาตองใชความพยายาม
อยางเต็มที่ที่จะตองปฏิบัติหนาที่อยางครบถวนและรักษาความเชื่อมั่นศรัทธาของสังคมใหคงอยูตลอดไป
พันธกิจเปนการสรางคุณคาให กับผูมีสวนไดส วนเสีย(จิตติ รัศมีธรรมโชติ , 2559)เปนภาระหนาที่หรื อ
ธุรกิจขององคกรในทางปฏิบัติคือการสรางคุณคาใหเกิดขึ้นกับผูมีสวนไดเสีย พันธกิจจึงเปนสิ่งที่ชวยจําแนกองคกร
ตางๆที่ประกอบธุรกิจที่ คลายคลึงกันออกจากกันและทําใหเอกลักษณของแตละองคกรปรากฏชัดยิ่ งขึ้น ดังนั้น
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและวัตถุประสงคของทุกองคกรมีความเชื่อมโยงกัน วิสัยทัศนเปนความมุงหมายใน
ระยะยาวที่ มีรายละเอียดกวาง ๆ พั นธกิจอธิบ ายภาพที่ชั ดเจนขึ้นของวิสั ยทัศน เป าหมายแสดงความมุง หมาย
เชิ ง คุ ณภาพในมิ ติต าง ๆของพั นธกิจ และวัต ถุ ป ระสงค แ สดงเกณฑต าง ๆ ของแตล ะความมุ ง หมายที่ ร ะบุ ใ น
เปาหมายโดยเกณฑดังกลาวมีความชัดเจนและเฉพาะเจาะจงความจริงแลวกระบวนการบริหารกลยุทธโดยรวมก็
คือ การกําหนดความมุง หมายระยะยาว กลางและสั้นขององค กร และวิธีการที่จะทําใหความมุงหมายเหลานั้น
บรรลุ ผ ลโดยความมุ ง หมายดั ง กลาวประกอบด วย วิสั ย ทั ศน พั นธกิจ เป าหมายและวัต ถุ ป ระสงค ส วนวิธีการ
ประกอบดวยกลยุทธระดับองคกร ระดับธุรกิจและระดับหนาที่ สอดคลองกับ สุพักตร พิบูลย ( 2555 ) ไดกลาววา
อัตลักษณ เปนลักษณะเฉพาะที่เปนตัวตนของสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา ที่สอดคลองกับเจตนารมณในการ
จัดตั้งสถานศึกษา หรือลักษณะโดดเดนของสถานศึกษา โดยควรเนนที่การกําหนดภาพความสําเร็จในตัวผูเรียน
(อาจเปนคุณลักษณะ หรือสมรรถนะ) ในการกําหนดอัตลักษณสถานศึกษาควรทําการวิเคราะหความเปนมาของ
สถานศึกษา เจตนารมณในการจัดตั้งหรือบริบทของสถานศึกษา
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏสวนสุ นันทาเปนมหาวิทยาลั ยเพื่ อปวงชน(สวนสุนันทา.2558)ด วยวิสัย ทัศนที่วา
“มหาวิท ยาลัย แม แบบที่ดี ของสั งคม” และยุ ทธศาสตรข องมหาวิท ยาลัย ที่เ นนการพั ฒนามหาวิทยาลั ยใหเ ป น
เอตทัคคะอยางยั่งยืน มีระบบบริหารจัดการที่ดี บริหารเชิงยุทธศาสตรและธรรมาภิบาล ความยืดหยุนคลองตัว มี
เสรีภ าพทางวิช าการ โปร งใส รั บผิ ดชอบ และตรวจสอบได ภายใตการกํากับดู แลของสภามหาวิท ยาลัย โดย
คํานึง ถึง ความต องการและความจําเป นในการพั ฒนา นักศึ กษา อาจารย บุค ลากร ชุม ชน ทองถิ่ น และสัง คม
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โดยรวมและการยกคุณภาพและมาตรฐานของ อาจารย ขาราชการและพนักงานใหมีศักยภาพมีความสามารถใน
การแขงขันในยุค สังคมฐานความรู สนับสนุนและส งเสริมให มีความกาวหนาในตําแหนง หนาที่วิชาชีพ และจัด
สวัสดิการและคาตอบแทนที่เหมาะสมตามความรูค วามสามารถปรั ชญาของมหาวิท ยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่
รองรั บ การเข าสู ม หาวิท ยาลั ย เอตทั ค คะนานาชาติ อาศั ย เสาหลัก5ประการประกอบดวยทุ นความรู คุ ณธรรม
เครือขายความเปนมืออาชีพและวัฒนธรรมที่วา “ความเปนแบบอยางที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร” สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของธีระดา ภิญโญ (2558) กลาวถึง ความรับผิดชอบตอสังคมของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทาในองคประกอบ 2 ปจจัย คือ ปจจัยภายใน ไดแก ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดานสุขภาวะและความ
ปลอดภัยในการทํางาน ดานการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงดานการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอมในมหาวิทยาลัย
และดานความเชื่อมั่นในองคกร และปจจัยภายนอก ไดแก ดานความรับผิดชอบตอนักศึกษา ดานความรับผิดชอบ
ต อผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ด านความรั บ ผิ ด ชอบต อ ผู ป กครอง ด า นความรั บ ผิ ด ชอบต อชุ ม ชนใกล เ คี ย ง และด านความ
รับผิดชอบตอสังคมโดยรวม
การจัดการเรียนการสอน เปนกระบวนการเสริมสรางความรู ประสบการณ ทักษะ เพื่อใหผูเรียนเกิดการ
เรี ย นรูโ ดยมี ผูส อนเป นผู ชั กจูง ผู เ รีย นไปสู เ ป าหมายที่ กําหนดไว ซึ่งเป นการสอนที่ อยู ใ นรู ป ของปฏิ สั มพั นธกัน
ระหวางผูสอนกับผูเรียน ทําใหผูเรียนรูวิธีการวิเคราะห คิดแกไขปญหา และนําวิธีเหลานั้นไปใชในสถานการณที่
เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวันไดทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนจะตองสอดคลองกับความตองการของผูเรียนในหลาย
มิติ คุ ณภาพการสอน รวมถึ งสภาพแวดล อมที่ อํานวยใหเกิดการเรี ยนรู ที่เหมาะสม เชน วิสั ยทัศ น พั นธกิจของ
สถานศึกษา ความรวมมือของสังคม เปนตน
จากที่กลาวมาแลวขางตน พบวาการใหการศึกษาเปนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยภายใตแรงกดดันที่
หลากหลายมิติ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมถึงแผนพัฒนาของชาติตาง ๆ ทั้งนี้พันธกิจของมหาวิทยาลัย
ทั้ง 4 มิติ ควรดําเนินการใหสอดคลองกับภาพรวมของโลกและประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูอยางตอเนื่อง ซึ่ง
มหาวิทยาลัยจะตองปรับตัวใหสามารถชี้นํา สรางบุคลากรและองคความรูในการพัฒนาสังคม ดังนั้น การจัดการ
เรี ย นการสอนให เ หมาะสมสอดคล อ งอัต ลั ก ษณ แ ละสภาพการณ จึง นั บ ว า มี ค วามสํ า คั ญ ผู วิจั ย จึง ได จั ด ทํ า
โครงการวิจัย เรื่อง ความสั มพันธระหวางอัตลักษณกับการจัดการเรีย นการสอนตามพั นธกิจของมหาวิทยาลั ย
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ สวนสุนันทา โดยมุ งนําผลงานวิจัยเป นสารสนเทศในการกําหนดแนวทางดําเนินงานเพื่ อ
พัฒนาอัตลักษณและการจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อศึ กษาความคิ ดเห็ นของนักศึ กษาต ออัต ลั กษณ และการจัด การเรีย นการสอนตามพั นธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาตออัตลักษณ และการจัดการเรียนการสอนตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางอัตลักษณกับการจัดการเรียนการสอนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
สมมุติฐานของการวิจัย
1.นักศึกษาที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรที่ตางกัน มีความคิดเห็นตออัตลักษณ และการจัดการเรียน
การสอนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยสวนสุนันทาแตกตางกัน
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2. ความสัมพันธระหวางอัตลักษณกับการจัดการเรียนการสอนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา
อยูในระดับสูง
ระเบียบวิธีวิจัย
1. การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยประชากรที่ใชในวิจัย เปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา จํานวน 20,172 คน ทําการคํ านวณหาขนาดของกลุมตัวอยางดวยสูตรของทาโร ยามาเน (Taro
Yamane, 1970) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน ทําการสุมตัวอยางโดยวิธีแบงชั้นภูมิ
(stratified random sampling) โดยกําหนดชั้นภูมิ จําแนกเปน คณะ / วิทยาลัย
2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย จากกรอบแนวคิดในการวิจัย สามารถแบงตัวแปรที่ใชในการวิจัยไดดังนี้
ตัวแปรอิ สระ คือ ลักษณะประชากรศาสตร ได แก เพศ ระดับชั้ นป เกรดเฉลี่ยสะสม และคณะ /
วิทยาลัย
ตัวแปรตาม คือ
1) มิ ติอัต ลั กษณของมหาวิท ยาลั ย จํานวน 3 ด าน ไดแ ก ด านเป นนักปฏิ บัติ ด านเชี่ย วชาญการ
สื่อสาร และดานมีจิตสาธารณะ
2) มิติ การจัดการเรีย นการสอนตามพั นธกิจของมหาวิทยาลัย จํานวน 4 ดาน ได แ ก ดานการให
การศึกษา ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ และดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3. เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยไดแกแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เกี่ย วกับ ลักษณะทางประชากรศาสตร ข องนักศึกษามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏสวนสุนันทาเป น
แบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ โดยถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม มีจํานวนทั้งหมด 4 ขอ
ตอนที่ 2 เกี่ยวกับอัตลั กษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวน
ประมาณคาของลิเคิรทที่มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด มีจํานวนทั้งหมด 15 ขอ
ตอนที่ 3 เกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนตามพั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา
เป นแบบสอบถามชนิด มาตราสวนประมาณคาของลิ เคิ ร ทที่ มี 5 ระดับ คือ มากที่สุ ด มาก ปานกลาง นอย
นอยที่สุด มีจํานวนทั้งหมด 20 ขอ
4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content
validity) จากผูเชี่ยวชาญ รวมทั้งตรวจสอบคาความเชื่อมั่น (reliability) โดยใชกลุมที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุม
ตัวอยางที่ศึกษามาทดสอบ (try-out) จํานวน 30 คน ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .9188
5. การเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางของนักศึกษาของ
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏสวนสุ นันทาป การศึกษา 2559 จํานวน 400 ชุ ด โดยเนนการนําเสนอผลการวิเคราะหใ น
ภาพรวม
6. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับและนํามา
วิเคราะหทางสถิติโดยใชคอมพิวเตอรในการคํานวณคาสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยมีขั้นตอนดังนี้
6.1 การวิเ คราะห ข อมู ล สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ใช อ ธิบ ายลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตรของนักศึกษาของมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏสวนสุนันทา วิเคราะหโ ดยใชสถิติ จํานวน และร อยละ
รวมถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณ และการจัดการเรียนการสอนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา วิเคราะหโดยใชสถิติคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
6.2 การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน ใชทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
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1) วิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณ และการจัดการเรียนการสอนตามพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใชการวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2
กลุม ดวย t – test (Independent t - test)
2) วิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณ และการจัดการเรียนการสอนตามพันธ
กิจของมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ สวนสุ นันทา โดยใช การวิเ คราะหค วามแตกตางระหวางคาเฉลี่ย ของกลุม ตัวอย าง
มากกวา 2 กลุมขึ้นไป ดวยOne Way ANOVA หรือ Brown-Forsythe
6.3 วิเ คราะห ค วามสั ม พั น ธร ะหว างอัต ลั ก ษณ กั บ การจัด การเรี ย นการสอนตามพั น ธกิ จของ
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั นทา โดยใช ก ารวิเ คราะห ค วามสั ม พั น ธด ว ยสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ เ พี ย ร สั น
(Pearson’s Product Correration Coefficient)
ผลการวิจัย
1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจํานวน 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง ศึกษาอยูชั้นปที่ 1
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและเกรดเฉลี่ยสะสม อยูในชวง 2.51 – 3.00 (ดังตาราง 1)
ตาร าง1 จํ า นวน แล ะร อย ละ ลั ก ษณะท าง ปร ะช ากรศ าส ตร ของนั ก ศึ กษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สวนสุนันทา
ลักษณะทางประชากรศาสตร
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. ระดับชั้นป
ปที่ 1
ปที่ 2
ปที่ 3
ปที่ 4
3. เกรดเฉลี่ยสะสม
ต่ํากวาหรือเทากับ 2.50
2.51 – 3.00
3.01 – 3.50
มากกวาหรือเทากับ 3.51
4. คณะ / วิทยาลัย
ครุศาสตร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ศิลปกรรมศาสตร
วิทยาลัยในกํากับ

จํานวน (n = 400)

รอยละ

130
270

32.5
67.5

160
129
38
73

40.0
32.2
9.5
18.3

74
150
143
33

18.5
37.5
35.8
8.2

42
30
94
87
41
21
85

10.5
7.4
23.5
21.8
10.3
5.2
21.3

2.อัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยภาพรวม และรายดาน 3 ดาน อยูในระดับมาก
ลําดับแรก ดานมีจิตสาธารณะ รองลงมา ดานเชี่ยวชาญการสื่อสาร และดานเปนนักปฏิบัติ ตามลําดับ สวนการ
จัดการเรียนการสอนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยภาพรวม และรายดาน 4 ดาน อยูใน
ระดับมาก ลําดับแรก ดานการจัดการเรียนการสอน รองลงมา ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดานการ
วิจัย และดานการบริการวิชาการ ตามลําดับ (ดังตาราง 2-3)
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ตาราง 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รายดานและ
ภาพรวม
อัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล
.506
มาก
.539
มาก
.628
มาก
.468
มาก

x

1. ดานเปนนักปฏิบัติ
2. ดานเชี่ยวชาญการสื่อสาร
3.ดานมีจิตสาธารณะ
ภาพรวม

3.82
3.85
4.02
3.90

ตาราง 3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา รายดานและภาพรวม
การจัดการเรียนการสอนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1. ดานการจัดการเรียนการสอน
2. ดานการวิจัย
3. ดานการบริการวิชาการ
4. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ภาพรวม

x
3.78
3.73
3.67
3.74
3.73

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล
.601
มาก
.594
มาก
.602
มาก
.649
มาก
.531
มาก

3. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่มีระดับชั้นป คณะ/วิทยาลัย ตางกัน มีความคิดเห็นตออัต
ลักษณ แตกตางกัน โดยนักศึกษาชั้นปที่ 2 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โดยภาพรวม และด านเปนนักปฏิ บั ติ ต่ํากวานักศึ กษาทุ กชั้ นปนักศึ กษาที่อยู วิท ยาลัย ในกํากับ มี ความคิ ดเห็ น
เกี่ยวกับอัตลักษณ ดานเปนนักปฏิบัติ สูงกวานักศึกษาคณะวิทยาศาสตรฯ และคณะมนุษยศาสตรฯสวน นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่มี ระดับชั้นปคณะ/วิทยาลัยตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนตามพันธกิจ แตกตางกัน โดยนักศึกษาชั้นปที่ 1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามพันธกิจ
โดยภาพรวม ดานการใหการศึกษาสูงกวานักศึกษาทุกชั้นปคณะวิทยาศาสตรฯ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนตามพันธกิจ โดยภาพรวมต่ํากวาทุกคณะ/วิทยาลัยทั้งนี้ อัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทาทั้ ง 3 ด าน กับ การจัด การเรี ย นการสอนตามพั นธกิจของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นันทา ทั้ ง 4 ด าน มี
ความสัมพันธกันโดยมีความสัมพันธอยูในระดับปานกลางทิศทางเดียวกัน(ดังตาราง 4–11)
ตาราง 4 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาตออัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จําแนก
ตามระดับชั้นป
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา

แหลงความ
แปรปรวน

df

SS

MS

F

1. ดานเปนนักปฏิบัติ

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

3
396
399

2.183
100.047
102.230

.728
.253

2.880

*

.036

2. ดานเชี่ยวชาญการสื่อสาร

ระหวางกลุม

3

1.832

.611

2.124

.097

ภายในกลุม

396

113.886

.288

p-value
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รวม
3. ดานมีจิตสาธารณะ

ภาพรวม

*

399

115.718

ระหวางกลุม

3

2.934

.978

ภายในกลุม

396

154.196

.389

รวม

399

157.130

ระหวางกลุม

3

2.259

.753

ภายในกลุม

396

85.044

.215

รวม

399

87.303

2.511

.058

3.506*

.016

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตาราง 5 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาตออัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จําแนก
ตามคณะ/วิทยาลัย
แหลงความ
แปรปรวน

df

SS

MS

F

p-value

1. ดานเชี่ยวชาญการสื่อสาร

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

6
393
399

4.483
97.747
102.230

.403
.288

1.400

.214

2. ดานมีจิตสาธารณะ

ระหวางกลุม

6

2.421

.488

1.244

.283

ภายในกลุม

393

113.298

.392

รวม

399

115.718

ระหวางกลุม

6

2.019

.337

1.551

.160

ภายในกลุม

393

85.284

.217

รวม

399

87.303

การจัดการเรียนการสอน

ภาพรวม

ตาราง 6 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาตออัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จําแนก
ตามคณะ/วิทยาลัย

*

อัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1. ดานเปนนักปฏิบัติ
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Brown - Forsythe
ระหวางกลุม

Statistic
2.844*

df 1
6

df 2
227.627

p-value
.011

ตาราง 7 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จําแนกตามระดับชั้นป
แหลงความ
แปรปรวน

df

SS

MS

F

1. ดานการใหการศึกษา

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

3
396
399

3.356
140.610
143.966

1.119
.355

3.151

2. ดานการวิจัย

ระหวางกลุม

3

2.752

.917

2.629

การจัดการเรียนการสอนตามพันธกิจ

p-value
*

.025

*

.050
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3. ดานบริการวิชาการ

4. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ภาพรวม

*

ภายในกลุม
รวม

396
399

138.203
140.955

.349

ระหวางกลุม

3

2.177

.726

ภายในกลุม

396

142.603

.360

รวม

399

144.780

ระหวางกลุม

3

2.977

.992

ภายในกลุม

396

165.197

.417

รวม

399

168.174

ระหวางกลุม

3

2.477

.826

ภายในกลุม

396

109.995

.278

รวม

399

112.472

2.015

.111

2.379

.069

*

.032

2.972

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตาราง 8 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จําแนกตามคณะ/วิทยาลัย
แหลงความ
แปรปรวน

df

SS

MS

F

p-value

1. ดานการใหการศึกษา

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

6
393
399

5.077
138.890
143.966

.846
.353

2.394*

.028

2. ดานการวิจัย

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

6
393
399

4.104
136.851
140.955

.684
.348

1.964

.070

3. ดานบริการวิชาการ

ระหวางกลุม

6

5.083

.847

2.383*

.028

ภายในกลุม

393

139.697

.355

รวม

399

144.780

ระหวางกลุม

6

5.005

.834

*

.006

ภายในกลุม

393

107.467

.273

รวม

399

112.472

การจัดการเรียนการสอนตามพันธกิจ

ภาพรวม

*

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.051
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ตาราง 9 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จําแนกตามคณะ/วิทยาลัย
การจัดการเรียนการสอนตามพันธกิจ
1. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
*
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Brown - Forsythe
ระหวางกลุม

Statistic
2.875*

df 1
6

df 2
239.556

p-value
.010

ตาราง 10 ความสัมพันธระหวางอัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และการจัดการเรียนการสอนตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยภาพรวม
อัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1. ดานเปนนักปฏิบัติ
2. ดานเชี่ยวชาญการสื่อสาร
3. ดานมีจิตสาธารณะ
ภาพรวม
**
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

r
**
.497
**
.556
**
.481
**
.608

การจัดการเรียนการสอนตามพันธกิจ โดยภาพรวม
ระดับความสัมพันธ
p - value
.000
ปานกลางทิศทางเดียวกัน
.000
ปานกลางทิศทางเดียวกัน
.000
ปานกลางทิศทางเดียวกัน
.000
ปานกลางทิศทางเดียวกัน

ตาราง 11 ความสัมพันธระหวางอัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และการจัดการเรียนการสอนตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดานการใหการศึกษา
อัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1. ดานเปนนักปฏิบัติ
2. ดานเชี่ยวชาญการสื่อสาร
3. ดานมีจิตสาธารณะ
ภาพรวม
**
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

r
**
.378
**
.439
.417**
.491**

การจัดการเรียนการสอนตามพันธกิจดานการใหการศึกษา
ระดับความสัมพันธ
p - value
.000
ปานกลางทิศทางเดียวกัน
.000
ปานกลางทิศทางเดียวกัน
.000
ปานกลางทิศทางเดียวกัน
.000
ปานกลางทิศทางเดียวกัน

อภิปรายผล
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเอาประเด็นสําคัญมาใชในการอภิปรายผล ดังตอไปนี้
1. อัตลั กษณข องมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นันทา อยู ใ นระดั บ มาก ลํ าดับ แรก ด านมีจิต สาธารณะ
รองลงมา ดานเชี่ ย วชาญการสื่ อสาร และดานเป นนักปฏิบั ติ ตามลํ าดั บ แสดงใหเ ห็ นวา นักศึ กษาสามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารที่ทันสมัย สามารถนําความรูที่ไดรับ มาสรางผลงานตาง ๆ เพื่อประโยชนของ
สวนรวม รวมถึงถายทอดความรูใหบุคคลอื่นเขาใจ และเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเอง รูจักการแบงปนและ
ชวยเหลือผูอื่น สอดคลองกับแนวคิดของ เฉลิมชัย ปญญาดี (2553) กลาววา อัตลักษณ เปนความนึกคิดเกี่ยวกับ
บทบาทเฉพาะตนของบุ ค คลในการแสดงออก เพื่ อติ ด ต อสั ม พั นธกับ บุ ค คลอื่นตามโครงสร างทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมที่บุคคลดํารงอยูเนื่องจากอัตลักษณเปนความนึกคิดเกี่ยวกับตนเองกาต วูดวารด (Kath Woodward,
2000 อางถึงใน เปลวเทียน เจษฎาชัยยุทธ, 2553) กลาววา อัตลักษณถูกกอตัวขึ้นโดยผานการปฏิสังสรรคระหวาง
บุคคลและบุคคลหนึ่ง ๆ สามารถที่จะมีอัตลักษณที่หลากหลาย และเมื่อบุคคลยอมรับอัตลักษณใดอัตลักษณหนึ่ง
ในเวลานั้น มันจะมีกระบวนการที่แตกตางกันในการแทนที่ ในขณะที่บุคคลทําการกําหนดตําแหนงของตัวเองก็จะ
ถูกกําหนดตําแหนงจากผูอื่นในโลกทางสังคมเสมอ อัตลักษณจึงเปนผลผลิตที่เกิดจากความสัมพันธของเรากับคน
อื่นและสังคมที่เราอาศัยอยู ทั้งนี้ Berger and Luckmann(1996, ประสิทธิ์ ลีปรีชา, 2551) กลาวถึง อัตลักษณ
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เปนสิ่งที่หรือกอปรขึ้นโดยกระบวนการทางสังคม ซึ่งมีทั้งที่ถูกสรางโดยคนภายนอกและจากคนภายใน เมื่อตกผลึก
แลวอาจจะคงความเปนลักษณะเฉพาะ เลื่อนไหล หรือเปลี่ยนรูปไปบนพื้นฐานของความสัมพันธทางสังคมที่เกิด
ขึ้นกับคนอื่นและบริบทที่แตกตางออกไป
2.การจัดการเรียนการสอนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อยูในระดับมาก ลําดับแรก
ดานการจัดการเรียนการสอน รองลงมา ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดานการวิจัย และดานการบริการ
วิชาการ ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา ผูสอนมีความรู ความสามารถ เทคนิค การสอนที่เหมาะสม มีการประยุกต
งานวิจัยเขากับ การเรีย นการสอน เปด โอกาสใหนักศึ กษาทํ าโครงการบริการวิช าการที่เ ปนประโยชนต อสั งคม
รวมถึงการนําเสนอแนวทางการใชศิลปวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิตประจําวัน สอดคลองกับแนวคิดของยาเบ็ น
เรืองจรูญศรี (2559) กลาววา การจัดการเรี ยนการสอน เปนการดําเนินงานเพื่ อใหเกิดการเรีย นการสอนตาม
หลักสูตรที่ถูกกําหนดเปนแบบแผนการเรียน ไดแก การจัดทําตารางสอน การจัดครูเขาสอน การแบงกลุมนักเรียน
ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกอันเกี่ยวกับการเรียนการสอนวงเดือน คูเมือง (2550) กลาววา การเรียนการสอน
เปนกระบวนการที่มีการวางแผนเพื่อจัดสภาพการณใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียนในการสงเสริมการ
เรียนรูของผูเรี ยนในดานตาง ๆ ตามเป าหมายที่วางไวซึ่งในระหวางการปฏิสัม พันธนั้นผูส อนก็จะได เรียนรูจาก
ผูเรียนดวย และสุนันทา วงศรัตน (2546) กลาววา การจัดการเรียนการสอน ประกอบดวยสวนสําคัญ คือผูสอน
ผูเรียน สื่อการเรียนการสอน เนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล ซึ่งองคประกอบทั้งหมด
ตองจัดเปนระบบที่มีความตอเนื่องสัม พันธกัน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมายของหลักสูตร รวมทั้ ง
งานวิจัยของ สุวคนธ กุรัตน (2554) พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวม
และรายดานทั้ง 3 ดาน อยูในระดับมาก ลําดับแรก ดานการวางแผนการสอนและการนิเทศ รองลงมา ดานการ
ดําเนินการสอนและการนิเทศและดานการประเมินผล ตามลําดับ
3. นักศึ กษามหาวิทยาลัยราชภั ฏสวนสุนันทาที่ศึกษาชั้ นป และคณะ/วิทยาลัย ตางกัน มีความคิดเห็ น
ตออัตลักษณ แตกตางกัน แสดงใหเห็นวา นักศึกษาใหความสําคัญในการนําความรู ความสามารถทางวิชาการมา
ใชในการสรางสรรคผลงานทางวิชาการ รวมถึงตระหนักในความรับ ผิดชอบในหนาที่ข องตนเอง สอดคล องกับ
แนวคิดของสุจรรยา โชติชวง (2554) กลาวถึงประเภทอัตลักษณ ไว 2 ประเภท โดยพิจารณาจากสิ่งที่ใชในการ
แสดงออกของลักษณะเฉพาะบุคคล ไดแก อัตลักษณสวนบุคคล (Personal Identity) เปนสิ่งที่แสดงออกถึงการ
รูจักตนเอง การรับรูตนเอง การยอมรับตนเอง ความมั่นใจในตนเอง และความภาคภูมิใจในตนเองที่เกิดขึ้นจาก
ปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และสภาพแวดลอมทางสังคม พิจารณาจากการแสดงออกผานทาง
ตัวแทน การมีตัวตนในรูป แบบของสถานะของบุ คคล เช น เพศ สภาพตําแหนง หนาที่ บทบาททางสั งคม ฯลฯ
และอัตลั กษณทางสังคม (Social Identity) เป นสิ่ง ที่แสดงออกถึ งผลของการขัด เกลาทางสัง คม กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม และระบบการศึกษา ทั้งนี้สิ่งที่แสดงออกมาจะปรากฏในรูปวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ
และแบบแผนพฤติกรรม สวนการแสดงออกผานสัญลักษณอะไรบางอยางที่มีความหมายเปนที่เขาใจรวมกัน และ
การแสดงออกผานพิธีกรรม ประเพณี วัฒนธรรม ตํานาน เรื่องเลา ประวัติศาสตร และ ไลลิโอ ภูไกร และโคโว
(LairioPuukari andKouvo, 2015 อางถึงใน ฉัตรทิพย สุวรรณชิน และพนมพร จันทรปญญา, 2558) ไดจําแนก
ประเภทอัตลักษณที่ สถาบันอุดมศึกษาสรางใหเกิดแกผูเ รียน คือ อัตลักษณทางวิชาการ (academic identity)
เปนการมีทักษะในการคิดอยางเปนระบบ (scientific thinking skills ) และทักษะทั่วไป (generative skills) ที่
ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองและสรางความรูใหมได ตลอดจนมีองคความรูในสาขาวิชาอยางกวางขวาง
และเปนระบบและอัตลักษณทางวิชาชีพ (professional identity) เปนการมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
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ด า น มี ค วา มรั บ ผิ ด ช อบ มี คุ ณ ธ ร ร มจ ริ ย ธร ร ม แ ล ะ จร ร ย าบ ร ร ณ ใ น วิ ช าชี พ ร ว มทั้ ง มี ทั ก ษ ะ
ทางสังคม
4. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ศึกษาระดับ ชั้นป และคณะ / วิทยาลัยต างกัน มีความ
คิด เห็ นเกี่ย วกับ การจัด การเรีย นการสอนตามพั นธกิจแตกตางกัน แสดงใหเ ห็ นวา นักศึกษาให ความสํ าคัญ ใน
ความสามารถในการสอน เทคนิคการสอน และการจัดการสอนตามเนื้อหาที่กําหนดไวเหมาะสมกับระดับชั้นการ
เรี ย นรู สอดคล องกับ แนวคิ ด ของ สมชาย เจือ จาน (2547) กล าวว า การจัด การเรี ย นการสอน เป น การจั ด
ประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสมใหแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค ซึ่งองคประกอบ
ของการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย 1) หลักสูตร 2) อาจารย 3) กระบวนการเรียนการสอน 4) การวัดและ
ประเมินผล และ 5) ปจจัยเกื้อหนุน และการจัดการเรียนการสอนที่ดีจะสามารถพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให
เกิดประสิทธิผลตอการศึกษาไดอยางแทจริงและแครรอล (Carroll, 1974 อางถึงใน เสาวลักษณ รัตนวิชช, 2551)
กลาวไววา การจัดการเรียนการสอน ไดเสนอหลักการสําคัญเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ประสบความสําเร็จ
ไว 5 ประการ คือ 1) ความถนัดของผูเรียน (learner’s aptitude) ผูเรียนยอมมีความแตกตางกันในดานความ
ถนัดในการเรียนรูการใชเวลาของผู เรียนแตละคนยอมแตกตางกัน แตทุกคนสามารถประสบความสําเร็จในการ
เรียนรูได 2) ความสามารถทางสติปญญาของผูเรียน (learner’s intelligence) ผูเรียนยอมมี ความสามารถทาง
สติปญญาที่แตกตางกัน เวลาที่ใชในการเรียนรูก็ยอมแตกตางกันดวยในชั้นเรียนแตละชั้น ยอมจะมีผูเรียนที่มีระดับ
สติปญญาแตกตางกัน 3) ความอุตสาหพยายามของผูเรียน (learner’s perseverance) ผูเรียนแตละคนยอมมี
ความสนใจและความตองการในการเรียนรูที่แตกตางกัน และยอมจะมีผลตอแรงจูงใจ พรอมทั้งความใฝสัมฤทธิ์ใน
การเรียนรูแตกตางกันดวย 4) คุณภาพในการสอน (quality of instruction) กลวิธีการสอนที่แตกตางกัน ยอมมี
ผลในการเรียนรูของผูเรียนแตกตางกัน การสอนที่ดียอมทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี และ 5) โอกาส
ในการเรียนรู (learning opportunities) ผูเรียนที่มีโอกาสในการเรียนรูมากยอมมี ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูไดดี
ผูสอนจะเปนผูใหโอกาสในการเรียนรูแกผูเรียนไดโดยการจัดประสบการณการเรียนรูแกผูเรียนอยางเหมาะสม
5. อัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยภาพรวม ดานเปนนักปฏิบัติ ดานเชี่ยวชาญการ
สื่อสาร และดานมีจิตสาธารณะ กับการจัดการเรียนการสอนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย
ภาพรวม ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ และดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง
ทิศทางเดียวกัน แสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนการสอนมีทิศทางความสอดคลองกันกับอัตลักษณ สอดคลองกับ
ธงชัย สมบูรณ (2551) กลาววา อัตลักษณมีลักษณะเฉพาะ หรือลักษณะที่เหมือนกันของบุคคล หรือกลุมบุคคล
อันเปนผลจากกระบวนการทางอารมณ ความรูสึกภายในตนเอง และกระบวนการปฏิสัมพันธทางสังคมนั้นสามารถ
นํามาจําแนกประเภทของอัตลักษณได คือ อัตลักษณบุคคล (individual identity ) เกี่ยวของกับมิติภายในของ
บุคคล ไดแก อารมณ ความรูสึกนึกคิด ซึ่งบุคคลมีตอตนเองเปนการใหความหมายหรือเปลี่ยนแปลงความหมาย
เกี่ยวกับตนเองผานกระบวนการที่เขาสัมพันธกับโลก และ อัตลักษณทางสังคม คือ สถานภาพทางสังคมที่บุคคล
นั้นสังกัด อัตลักษณบุคคล และอัตลักษณทางสังคมมีการซอนทับกันอยู เชน การที่สังคมกําหนดบทบาทหนาที่และ
ตําแหนงทางสังคม อาทิ ความเปนลูก ความเปนเพื่อน หรือตําแหนงทางสังคมแกบุคคลสงผลใหบุคคลเรียนรูและ
เลือกนิยามตนเองใหเหมาะสมกับสังคม และมีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทสัญลักษณที่บุคคลนํามาใชนิยามตนเอง
ทั้งตอสังคมและตอตนเอง เชน การเลือกแตงกายเพื่อแสดงความเปนสมาชิกของสถาบัน หรือแตละสถานศึกษา
เลือกใชสัญลักษณ หรือเครื่องแบบที่แตกตางกัน เพื่อแสดงความเปนตัวตนใหผูอื่นรับรู ทั้งนี้การนิยามความหมาย
เพื่อแสดงถึง ความเปนตัวตนของแตละบุคคลกับสิ่งที่ผูอื่นมองเห็นอาจไมสอดคลองกันเสมอไป และ รุง แกวแดง
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(2559) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาและการจัดการเรียนรู ที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) การปฏิวัติมุมมองตอ
ผูเรียน เปนการปฏิวัติมุมมองที่มีตอผูเรียน ที่ผานมา ผูเรียนถูกมองวาเปน “วัตถุดิบ” ที่ถูกสงผานเขากระบวนการ
ผลิตหรือเครื่องจักรทางการศึกษา (สถาบันการศึกษา) จนไดผลผลิตที่เปนบัณฑิตออกมา 2) กระบวนการเรียนการ
สอน ซึ่งการจัดการศึกษาประกอบดวยกระบวนการ 2 กระบวนการ คือ กระบวนการเรียนรูกับกระบวนการสอน
ซึ่งกระบวนการสอนจะตองเปนไปเพื่อการเรียนรูของผูเรียน สภาพของการเรียนการสอนที่ควรปรับเปลี่ยนไปจาก
อดีต และ 3) การปฏิรูป บทบาทหนาที่ ของครู ครูเ ปนกําลังสํ าคั ญที่ จะขั บเคลื่ อนใหการปฏิ รูป การศึกษาและ
กระบวนการเรียนรูประสบความสําเร็จได หากครูไมมีการปฏิวัติมุมมองตอผูเรียน และไมปรับเปลี่ยนกระบวนการ
เรียนการสอน ความสําเร็จก็คงเกิดขึ้นไมได ครูควรใหการเรียนเปนสิทธิหนาที่และความรับผิดชอบของผูเรียน และ
เอาใจใสผูเรียนเปนรายบุคคล รวมทั้งครูจะตองทําตัวเปนกัลยาณมิตรกับผูเรียนดวย
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการนําผลการวิจัยไปใชดังนี้
1.1 ควรพัฒนาแนวทางการดําเนินงานทางวิชาการเพื่อสรางอัตลักษณโดยเนนเชิงปฏิบัติการและสหกิจ
บูรณาการดานบริการวิชาการและสังคมการจัดการเรียนการสอนเชิงผลผลิต
1.2 ควรเสริมสรางความเปนพลเมืองโดยเนนกิจกรรมเชิงสรางสรรคและพัฒนาอยางตอเนื่องสรางจิต
สาธารณะอยางยั่งยืน อนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติเชิงบูรณาการกับวิถีชีวิต
1.3 ควรเนนการจัดการเทคโนโลยีเพื่ออนาคตโดยใชศูนยสารสนเทศเพื่อชีวิตการเรียนเชิงสารสนเทศ
ตลอดชีวิต การเรียนรูเชิงเครือขาย
1.4 ควรพัฒนาบุคลากรเชิงองครวมโดยใชวิชาการสรางสังคมเปนตนแบบสังคมพลเมืองสรางความผาสุก
อยางยั่งยืน
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปดังนี้
2.1 รูปแบบการพัฒนาอัตลักษณระดับอุดมศึกษาอยางยั่งยืน
2.2 ปจจัยที่สงเสริมการจัดการเรียนการสอนเชิงอัตลักษณ
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ลักษณะทั่วไปของตลาดและปจจัยที่เปนตัวกําหนดราคาผลิตภัณฑชาพรอมดื่ม
ภายในประเทศไทย โดยอาศัยขอมูล ราคาและคุณลักษณะของผลิ ตภัณฑชาพรอมดื่ม ที่วางจําหนายในร านคาปลี กสมัยใหม
แหงหนึ่งในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ในชวงระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 – เดื อนมกราคม พ.ศ. 2560
นํามาวิเคราะหขอมูลดวยแบบจําลองราคาฮีดอนนิค
ผลการวิจัยพบวา ตลาดผลิตภัณฑชาพรอมดื่มมีโครงสรางตลาดเปนแบบผูขายนอยราย โดยปจจัยที่เปนตัวกําหนด
ราคาผลิตภัณฑชาพรอมดื่ม ไดแก ขนาดบรรจุ ยี่หอ และบรรจุภัณฑ ตามลําดับ ผลการศึกษาจึงชี้ใหเห็นวา ผูบริโภคจาย
ราคาสวนเพิ่มใหกับบรรจุภัณฑและและตราสินคา
คําสําคัญ: แบบจําลองราคาฮีดอนนิค, ผลิตภัณฑชาพรอมดื่ม, ตลาดผูขายนอยราย
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Factors Determining the Prices of Ready-to-Drink Tea Products in Thailand
Abstract
This research has main objectives to study market and factors determining the prices of ready-todrink tea products in Thailand. Quantitative approach was used to obtain the data of different ready-todrink tea products. The data were collected from a modern retailed trade store during November 2016 January 2017. The hedonic price model was applied in the analysis.
The findings revealed that the ready-to-drink tea market was oligopoly market. The factors
determining the prices of ready-to-drink tea products were packing size, brand, and type of packaging,
respectively. The results indicated that consumers paid premium prices for packaging, and brands.
Keywords: Hedonic Price Model, Ready-to-Drink Tea Products, Oligopoly Market
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บทนํา
ชาพรอมดื่มจัดวาเปนเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่ไดรับความนิยมในการบริโภคเพื่อประโยชนดานสุขภาพ เนื่องดวยใบชา เชน
ชาเขี ย วอุดมไปด วยสารประกอบโพลิ ฟ นิล ซึ่ง มี คุ ณสมบัติ ใ นการตอต านอนุมู ลอิส ระซึ่ง เป นสาเหตุ ของโรคมะเร็ ง ดั ง นั้น
ผูประกอบการจึงหันมาผลิตเครื่องดื่มชาพรอมดื่มกันมากขึ้น ทําใหการแขงขันทางการตลาดของผลิตภัณฑชาพรอมดื่มมีการ
แขงขันสูงมากในชวงสิบกวาปที่ผานมา แตอยางไรก็ตาม ในชวงระยะเวลาสองปหลังที่ผานมา จากปญหาเศรษฐกิจชะลอตัว
และการมีเครื่องดื่มใหมๆเขาสูตลาดอยางตอเนื่องก็ไดทําใหตลาดชาพรอมดื่มในป 2558 ที่ผานมาชะลอตัวตอเนื่องมาเปนปที่
2 โดยมีมูลคาตลาดรวมอยูที่ประมาณ 15,574 ลานบาท ลดลงจากมูลคา 15,969 ลานบาทในป 2557 ซึ่งแตกตางไปจากป
กอนๆที่ตลาดชาพรอมดื่มในแตละปจะมีอัตราการเติบโตไมต่ํากวารอยละ 20 (อิชิตันกรุป, 2559) นอกจากนี้ เมื่อพิจารณา
ภายในตลาดชาพรอมดื่มแตละประเภทพบวา ปจจุบันมีสัดสวนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคอนขางมาก ดังจะเห็นไดจาก สัดสวน
ของชาเขียวพรอมดื่มที่กอนหนานี้เคยมีสัดสวนยอดขายมากถึงรอยละ 80 รองมาไดแก ชาดําและชาขาว ซึ่งมีสัดสวนเทากัน
คือ รอยละ 10 ตามลําดับ แตปจจุบันชาเขียวกลับมีสัดสวนมูลคาตลาดเพียงรอยละ 58 เทานั้น สวนที่เหลือเปนชาสมุนไพร
รอยละ 25 ชารสผลไม (ฟรุตที) รอยละ 15 และชาระดับพรีเมียมรอยละ 2 ตามลําดับ (โออิชิ กรุป, 2559)
สําหรับผูผลิตในตลาด หากมองในภาพรวมของตลาดลาสุดในป พ.ศ.2558 พบวา มีผูผลิตชาพรอมดื่มรายใหญเพียง 2
รายเทานั้น ที่ครองสวนแบงทางการตลาดรวมกันเกือบรอยละ 80 ไดแก บริษัท อิชิตัน กรุป จํากัด (มหาชน) ผูผลิตภายใตตรา
สินคา “อิชิตัน” ซึ่งมีสวนแบงตลาดมากที่สุดรอยละ 43.4 และบริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) ผูผลิตชาพรอมดื่มภายใต
ตราสินคา “โออิชิ” มีสวนแบงตลาดรอยละ 35.9 ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 สวนแบงตลาดชาพรอมดื่ม จําแนกรายยี่หอของผูผลิต ในป พ.ศ.2558
ที่มา: บริษัท อิชิตัน กรุป จํากัด (มหาชน), 2559
เชนนี้ ตลาดชาพรอมดื่มจึงมีลักษณะเปนตลาดผูขายนอยราย (oligopoly) ซึ่งยากตอการเขาสูตลาดของผูผลิตรายใหม
เนื่องจากตองเผชิญการแขงขันคอนขางรุนแรง และสวนใหญเปนการแขงขันที่ไมใชราคาเปนหลัก (Non-price Competition)
แตจะแขงขันในเรื่องคุณภาพหรือคุณลักษณะของสินคา ดวยเหตุผลสําคัญคือการลดราคาจะไมชวยใหยอดขายเพิ่มขึ้น เพราะ
คูแขงอื่นๆมักตอบโตดวยการลดราคาทันทีสงผลทําใหปริมาณขายถูกแบงเฉลี่ยไปยังผูผลิตรายอื่นๆ อีกทั้งยังเสี่ยงตอการถูกตัด
ราคาอีกดวย ดัง นั้น พฤติกรรมของผู ผลิต ในตลาดชาพรอมดื่ม นี้จึงมี ความหลากหลายและเป นตลาดสินคาประเภทหนึ่ง ที่
นาสนใจศึกษา นอกจากนั้น ความสัมพันธระหวางคุณภาพและราคาจึงเปนสิ่งสําคัญที่ผูผลิตตองคํานึงและเปนประโยชนตอการ
วางแนวทางพัฒนาตลาดใหมีความสอดคลองกับความตองการที่แทจริงของผูบริโภค
อยางไรก็ตาม จากการทบทวนงานวิจัยในอดีตพบวา การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพและราคายังมีไมมากนัก
ในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในตลาดชาพร อมดื่มก็ปรากฏวายังไมมี ผูศึกษามากอน ดัง นั้น การวิจัยในครั้งนี้จึง มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่เปนตัวกําหนดราคาผลิตภัณฑชา พรอมดื่ม โดยอาศัยแบบจําลองราคาฮีดอนนิค (hedonic
price model) ที่ นิย มใชกันอย างกวางขวางในการศึกษาความสั มพั นธระหวางราคากับ คุณลั กษณะของสินคา เนื่องจาก
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แบบจําลองนี้พัฒนาบนพื้นฐานทฤษฎีการบริโภคแนวคิดใหมของ Lancaster (1966) ที่เสนอวา สินคาแตละชนิดประกอบขึ้น
ดวยคุณลักษณะต างๆ ซึ่งคุณลั กษณะของสินค านั้นจะมีผลโดยตรงตอการสร างความพึงพอใจใหแกผูบริโภคจนนําไปสูการ
ตัดสินใจซื้อสินคาไดในที่สุด (Unnevehr, 1992) ทั้งนี้ผลการศึกษาที่ไดรับจะเปนขอมูลที่เปนประโยชนตอผูประกอบการใน
การวางแนวทางพัฒนาตลาดชาพรอมดื่มภายในประเทศใหมีคุณภาพตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของตลาดผลิตภัณฑชาพรอมดื่มภายในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่เปนตัวกําหนดราคาผลิตภัณฑชาพรอมดื่มภายในประเทศไทย
ขอบเขตของงานวิจัย
1. การวิจัยปจจัยที่เปนตัวกําหนดราคาผลิตภัณฑชาพรอมดื่มในครั้งนี้ มีขอบเขตดานพื้นที่ครอบคลุมเฉพาะตลาด
ผลิตภัณฑชาพรอมดื่มภายในประเทศไทยเทานั้น
2. การวิจัยมีขอบเขตประชากรที่ศึกษาคือ ผูประกอบการในตลาดผลิตภัณฑชาพรอมดื่ม แตไมรวมถึงผูบริโภคใน
ตลาดนี้
แนวคิด ทฤษฎีและ/หรือผลการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวของ
ทฤษฎีตางๆ ที่เปนกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับตลาดผูขาย
นอยราย (Oligopoly) และแบบจําลองราคาฮีดอนนิค (Hedonic Price Model) ตลอดจนงานวิจัยตางๆในอดีตที่เกี่ยวของ ซึ่ง
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ตลาดผูขายนอยราย (Oligopoly) โดยลักษณะของตลาดผูขายนอยราย ประกอบดวย
(1) จํานวนผูผลิตเพียงไมกี่ราย โดยที่สินคาหรือบริการของผูผลิตแตละรายมีสัดสวนคอนขางสูงเมื่อเทียบกับปริมาณ
ทั้งหมดในตลาด
(2) สินคาหรือบริการของผูผลิตแตละรายอาจมีลักษณะเหมือนกันหรือแตกตางกันก็ได แตสามารถใชทดแทนกันได
(3) ผูผลิตรายใหมอาจถูกกีดกันหรือมีอุปสรรคตอการเขาสูตลาด หากมีการแขงขันในตลาดประเภทนี้ก็มักจะเปน
การแขงขันที่ไมใชราคา แตก็มีหลายกรณีที่ผูผลิตหรือผูขายแตละรายรวมมือกัน เพื่อรวมกันกําหนดราคาหรือปริมาณสินคาใน
ตลาด แบบจําลองที่อธิบายพฤติกรรมของหนวยผลิตในตลาดประเภทนี้จึงมีหลายแบบ
สําหรับการกําหนดราคาในตลาดผูขายนอยรายนั้นจะมีความยุงยากกวาตลาดประเภทอื่น เนื่องจากตําแหนงของ
อุปสงคในตลาดผูแขงขันนอยรายไมสามารถกําหนดได เพราะจะขึ้นอยูกับการโตตอบของผูผลิตรายอื่นในตลาด นอกจากนี้
ราคาในตลาดผู ขายนอยรายนั้นระดั บราคาค อนข างจะตายตั ว (Price Rigidity) กลาวคื อ ไม เปลี่ย นแปลงง ายๆตามการ
เปลี่ยนแปลงของอุปสงคและอุปทาน แตจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการตอบโตกันของผูผลิต ซึ่งสามารถอธิบายไดดวยแนวคิด
ในแบบจําลองเสนอุปสงคหักมุม (The Kinked Demand Curve Solution) ของ P.M. Sweezy ที่แสดงใหเห็นวา หนวยผลิต
ในตลาดผูขายนอยรายมักจะไมเปลี่ยนแปลงสวนประกอบราคาและปริมาณผลิตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยในตนทุน
การผลิ ต และการที่ เ ส นอุป สงค ข องหนวยผลิ ต หนึ่ง ในตลาดผู ข ายนอยรายมี ลั กษณะเป น เส นหั ก มุ ม ทั้ ง นี้เ นื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงราคาของหนวยผลิตหนึ่งยอมมีผลกระทบตอการตัดสินใจของหนวยผลิตโดยเฉพาะหนวยผลิตที่ตองการรักษา
สวนแบงการตลาดของตนไว ดังนั้น ถาหนวยผลิตหนึ่งลดราคาสินคา (เพื่อเพิ่มปริมาณซื้อสินคาของเขา) หนวยผลิตอื่นหรือ
คูแข งขั นก็จะลดราคาสิ นค าตาม มิฉ ะนั้นจะมีลู กค าบางสวนหันไปซื้อสินคาของคูแ ขง ขัน จึง ทําให หนวยผลิต เผชิญ กับ เส น
อุปสงคที่มีความยืดหยุนนอยสําหรับการลดราคาสินคา แตถาหนวยผลิตนั้นเพิ่มราคาสินคา หนวยผลิตอื่นจะไมเพิ่มราคาตาม
เพื่อแยงชิงสวนแบงการตลาดมาเปนของตน การเพิ่มราคาสูงขึ้นทําใหหนวยผลิตเผชิ ญกับเสนอุปสงคที่ มีความยืดหยุนมาก
ดวยเหตุนี้ เสนอุปสงคของหนวยผลิตจะเปนเสนหักมุม (Pindyck S., & Rubinfeld L., 1998)
2. แบบจําลองราคาฮีดอนนิค (Hedonic Price Model)
แบบจําลองราคาฮีดอนนิคนิยมใชอยางแพรหลายในการศึกษาความสัมพันธระหวางราคากับคุณลักษณะของสินคา
โดยพัฒนามาจากพื้นฐานทฤษฎีการบริโภคแนวคิดใหมของ Lancaster (1966) ที่เสนอวา สินคาแตละชนิดประกอบขึ้นดวย
คุณลักษณะตางๆ ซึ่งคุณลักษณะของสินคานั้นจะมีผลโดยตรงตอการสรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภคจนนําไปสูการตัดสินใจ
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ซื้อสินคาไดในที่สุด (Unnevehr, 1992) เชนเดียวกับนักเศรษฐศาสตรในเวลาตอมาคือ Ladd and Suvannunt (1976) ที่
เสนอใหพิจารณาความตองการซื้อสินคาของผูบริโภคจากคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่เปนองคประกอบของสินคา ยกตัวอยาง
เชน ผูบริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑชาพรอมดื่ม เนื่องจากตองการบริโภคความหอมของใบชา เปนตน ดังนั้น มูลคาของสินคาชนิด
หนึ่งๆ จึงขึ้นอยูกับชุดของลักษณะเฉพาะของสินคาที่ สรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภค เปนสําคัญ อยางไรก็ตาม การสราง
แบบจําลองความตองการคุณลักษณะของตัวสินคาดังกลาวอาศัยทฤษฎีอรรถประโยชน (utility theory) ของผูบริโภค โดย
Ladd and Suvannunt (1976) ไดพัฒนาใหอยูในรูปของแบบจําลอง hedonic price ดวยขอสมมติที่เหมาะสมกับการ
วิเคราะหสินคาอาหาร แบบจําลองดังกลาวกําหนดให จํานวนของคุณลักษณะ (characteristic) ที่ไดรับจากสินคาชนิดใดชนิด
หนึ่งนั้นจะมีคาคงที่สําหรับผูบริโภค แตผูผลิตสามารถเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะสินคาได ตัวอยางเชน จํานวนสารอาหาร
(nutrients) รสชาติ เปนตน ทั้งนี้ในแบบจําลองของ Ladd and Suvannunt (1976) มีลักษณะขอกําหนดที่ยืดหยุนกวา
แบบจําลองในอดีต กลาวคือ มิไดมีขอกําหนดวาคุณลักษณะของผลิตภัณฑจะตองไมมีคาเปนลบ (non-negative) ดั ง เ ช น
แบบจําลองของ Lancaster (1966) และมีความสอดคลองในเชิงประจักษที่วา คุณลักษณะบางประการมาจากคุณภาพและ
ใหความพึงพอใจเปนลบได (ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต, 2547; อารี วิบูลยพงศ, 2549)
สําหรับการประมาณคา hedonic price (PAj) ผูวิจัยไดประมาณจากคาสังเกตของคุณลักษณะของสินคา (XAj)
และราคาตลาด (PA) ของคุณภาพที่แตกตางกันของสินคาA ได โดยระบุเปนแบบจําลองโดยยอได ดังนี้
m
PA

= ∑XAjPAj
j=1

ทั้งนี้ Ladd and Suvannunt (1976) ไดเสนอวา แบบจําลอง hedonic price ควรที่จะมีคาคงที่ (constant
term) อยู ดวยในกรณีทีสินคามีมูล คาที่บง บอกถึง เอกลักษณเ ฉพาะตัวของสินคานันๆ รวมถึงอารี วิบูลยพงศ (2549) ได
กลาววา หากสินคาใดไมมีเอกลักษณเฉพาะคาคงที่ก็ไมควรมีนัยสําคัญทางสถิติ
นอกจากแนวคิดและทฤษฎีตางๆขางตนแลว ผูวิจัยยังไดศึกษางานวิจัยในอดีตที่สําคัญเกี่ยวกับตลาดชาพรอมดื่ม
และแบบจําลองราคาฮีดอนนิค ซึ่งมีไมมากนัก กลาวคือ
สมภูมิ แสวงกุล (2558) ไดศึกษาโครงสรางตลาดและพฤติกรรมการแขงขันของตลาดผลิตภัณฑกาแฟพรอมดื่ม
และปจจัยที่เปนตัวกําหนดราคาผลิตภัณฑกาแฟพรอมดื่มภายในประเทศไทย โดยใชวิธีการวิจัยแบบผสมผสานทั้งการวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยในสวนของการวิจัยเชิงปริมาณอาศัยขอมูลราคาและคุณลักษณะของผลิตภัณฑกาแฟพรอมดื่มที่
วางจําหนายในรานคาปลีกสมัยใหมแหงหนึ่งในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร นํามาวิเคราะหขอมูลดวยแบบจําลองราคาฮี
ดอนนิคโดยอาศัยการวิเคราะหเชิงถดถอยแบบพหุคูณดวยเทคนิควิธีกําลังสองนอยที่สุด ซึ่งผลการศึกษาพบวา ตลาดผลิตภัณฑ
กาแฟพร อมดื่ม มีโ ครงสรางตลาดเปนแบบผูข ายนอยราย มี รูป แบบการแข งขั นที่ ไ มใ ชร าคาเปนกลยุท ธห ลัก และผลการ
วิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุคูณไดชี้ใหเห็นวา ผูบริโภคจายราคาสวนเพิ่มใหกับขอมูลคุณคาทางโภชนาการและตราสินคาที่
ไดรับความนิยม
อัครพงศ อั้นทอง และคณะ (2553) ไดนําเสนอบทความวิจัยศึกษาความสัมพันธระหวางราคาและคุณภาพของ
ขาวในตลาดโมเดิรนเทรดของจีน โดยอาศัยแบบจําลอง hedonic price โดยเก็บขอมูลตัวอยางจากขาวบรรจุถุงที่จําหนายใน
ในตลาดโมเดิรนเทรดเมืองเซินเจิ้นและกวางโจว ซึ่งจีนนําเขาขาวไทยผานสองเมืองนี้มากที่สุดตามลําดับ ผลการศึกษาชี้ใหเห็น
วา ความหอมเปนปจจัยสําคัญในตลาดโมเดิรนเทรดของจีน โดยมีผลทําใหราคาขาวเพิ่มขึ้นมากที่สุด สวนคุณสมบัติเรื่องการ
บรรจุถุงและตราสินคามีผลใหราคาสูงขึ้นกวาราคาเฉลี่ยเชนกัน แต อยูในลําดับถัดมา สําหรับการตักแบงขายขาวจีนและขาวที่
มีการปน เกินมาตรฐานจะไดราคาต่ํากวาราคาเฉลี่ย สะทอนใหเห็นวา ขาวที่ขายในตลาดโมเดิรนเทรดของจีนมีการแบงชั้น
ระดับราคาตามขนาด วิธีบรรจุ ความหอม ชนิดขาว และอัตราการปน และผูบริโภคยังให ความเชื่อมั่นในเรื่องตราสินคา ซึ่ง
เปนปจจัยหนึ่ง ที่ใชตั ดสินใจเลือก ซื้อขาวคุณภาพ ในขณะที่ตัวแปรเครื่ องหมายรับรองมาตรฐานขาว หอมมะลิไ ทยไม มี
นัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสะทอนใหเห็นวา เครื่องหมาย รับรองมาตรฐานดังกลาว ยังไมสามารถสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค
ชาวจีนในระยะเวลาสั้นๆของการทําตลาด แตการแขงขัน เรื่องตราสินคากลับจะมีสวนชวยสรางมาตรฐานที่เขมแข็งใหกับขาว
หอมมะลิไทย ดังนั้น แนวทางหนึ่งในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับขาวหอมมะลิไทยในตลาดโมเดิรน เทรดจีนคือ การสนับสนุนให
ผูประกอบการสรางความเชื่อมั่นและมาตรฐานใหกับตราสินคา ภายใตการอางอิงมาตรฐานขาวหอมมะลิไทยที่กําหนดโดย
หนวยงานภาครัฐ และสงเสริมใหตราสินคาเปนตัวจัดแบงชั้น คุณภาพขาว
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ยุวดี ลีเบ็น และวิศิษฐ ลิ้มสมบุญชัย (2551) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่เปนตัวกําหนดราคาผลิตภัณฑน้ําสม โดยการ
วิเคราะห ราคาแบบฮีด อนนิค โดยใช ขอมูลราคาและ คุ ณลักษณะเฉพาะของผลิ ตภั ณฑ น้ําส มชนิด ตางๆที่วางจําหนายใน
หางสรรพสินคาดิสเคาสโตรแหงหนึ่ง ระหวางชวงเดือนพฤศจิกายน 2550 ถึงเดือนมกราคม 2551 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่
มีผลเชิงลบตอราคาผลิตภัณฑ ไดแก ระดับความเขมขนสูง ปริมาณน้ําตาล การ เติมเกล็ดสมหรือเนื้อสมลงในผลิตภัณฑ บรรจุ
ภัณฑแบบขวดพลาสติกและถวยพลาสติก ผลิตภัณฑยี่หอ บรูค เฮฮา และฮาวาย ขณะที่ปจจัยที่มีผลเชิงบวกตอราคาผลิตภัณฑ
ไดแก ระดับความเขมขนปานกลาง การระบุวิตามินไวขางบรรจุภัณฑ ชนิดของสมที่ใชเปนวัตถุดิบ บรรจุภัณฑแบบขวดแกว
ระดับของชั้นวาง ผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑยี่หอชบา ยูนิฟ และโมกุโมกุ ผูบริโภคจายราคาสวนเพิ่ม (premium price) ใหกับ
ความสะดวกสบายในการซื้อหา ขอมูลคุณคาทางโภชนาการ และตราสินคา
W&S Thailand Company (2014) ไดทําการสํารวจความนิยมในการดื่มชาเขียวพรอมดื่มเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2557 ดวยกลุมตัวอยางออนไลนในประเทศไทยจํานวน 200 คน ซึ่งผลการศึกษา ในประเด็นที่สําคัญพบวา รสชาติคือ
เหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อชาเขียวยี่หอใดยี่หอหนึ่ง ซึ่งรสนาผึ้งมะนาวและรสตนตํารับเปนรสชาติที่ไดรับความนิยมมาก
ที่สุดทั้งหญิงและชาย ตามลําดับ นอกจากนี้ ผูบริโภคเพศหญิงสวนใหญนิยมดื่มชาเขียวแบบขวดธรรมดา 20 บาท มากที่สุด
สวนเพศชายสวนใหญนิย มดื่มชาเขียวแบบขวดเล็ กมากที่สุด และผูบริโภคเพศชายส วนใหญนิยมดื่ มชาเขียว 3-4 ขวด ต อ
สัปดาห ในขณะที่ผูบริโภคเพศหญิงนิยมดื่มชาเขียว 1-2 ขวด ตอสัปดาห
กลาวโดยสรุ ป ผลการทบทวนงานวิจัยตางๆขางต นยังไมพบวามีงานวิจัยที่ มีการศึกษาโครงสรางตลาดและการ
ประยุกตแบบจําลองราคาฮีดอนนิค (Hedonic Price Model) ในการวิเคราะหราคาผลิตภัณฑชาพรอมดื่มมากอน อยางไรก็
ตาม ผลการวิจัยทั้งหมดขางตนสามารถนํามากําหนดเปน กรอบแนวคิดในสวนของปจจัยที่เปนตัวกําหนดราคาผลิตภัณฑชา
พรอมดื่มในครั้งนี้ได อันประกอบดวย ชนิดของชา ปริมาณน้ําตาล สวนผสมของสารอาหารในผลิตภัณฑ ปริมาณ รูปแบบบรรจุ
ภัณฑ และตราสินคา เปนตน
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ในการเก็บรวบรวมขอมูลคุณลักษณะตางๆของผลิตภัณฑชาพรอมดื่มแตละชนิดที่วางจําหนายในรานสะดวกซื้อแหง
หนึ่ง ในเขตปริ ม ณฑลของกรุ ง เทพมหานคร ในช วงระยะเวลาที่ กําหนดโดยคํานึง ถึ ง ฤดู กาลของผลิ ต ภั ณฑ นั้น เนื่องจาก
ประชากรมีขนาดใหญและไมทราบจํานวนที่แนนอนของผลิตภัณฑชาพรอมดื่มแตละชนิดที่วางจําหนายในรานสะดวกซื้อแตละ
แหงในแต ละชวงเวลา ดัง นั้น ผูวิจัย จึงไดคํานวณขนาดกลุมตัวอย างในการศึกษาครั้ งนี้จากสูต รไมทราบขนาดตัวอยางของ
W.G. Cochran ดังตอไปนี้ (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2549, น.74)
n

โดยที่

P(1  P) Z 2
e2

n = ขนาดของกลุมตัวอยาง
P = คาสัดสวนที่ตองการสุมจากประชากรทั้งหมด ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้กําหนดใหเทากับ 0.5
Z = ระดับความเชื่อมั่นที่ผูวิจัยกําหนดไว ในการศึกษาครั้งนี้กําหนดใหเทากับรอยละ 95 ซึ่ง
ทําใหคา Z มีคาเทากับ 1.96
e = คาสัดสวนความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นได ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ กําหนดใหเทากับ
0.05
จากการคํานวณตามสูตรขางตน จะไดวาขนาดของกลุมตัวอยางที่เหมาะสมมีคาเทากับ 384.16 ผลิตภัณฑ อยางไร
ก็ตาม ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจริงที่สมบูรณเพียงพอตอการนํามาวิเคราะหไดเปนจํานวนทั้งสิ้น
400 ผลิตภัณฑ
2. วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง ผูวิจัยอาศัยวิธีการเลือกตัวอยางแบบสองขั้นตอน (Two-stage sampling) กลาวคือ
ขั้น ตอนแรก: ผูวิจัยทํ าการสุ มตั วอย างร านคาสะดวกซื้อในเขตปริ มณฑลของกรุง เทพมหานครดวยวิธีการสุ ม
กระจายอยางงาย (Simple random sampling) ไดรานสะดวกซื้อในสถานีบ ริการน้ํามันแห งหนึ่ง ในอําเภอคลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี ซึ่ง พบวาเปนถนนสายหลักสายหนึ่งในการเดินทางไปยังกรุงเทพมหานครและตางจังหวัดที่ มีผูใชร ถและผู
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เดินทางแวะพักมาใชบริการจํานวนมาก และผลิตภัณฑชาพรอมดื่มที่วางจําหนายในรานดังกลาวมีความหลากหลายทั้งราคา
และประเภทของผลิตภัณฑ ซึ่งเหมาะสมที่จะเปนกลุมตัวอยางในงานวิจัยครั้งนี้
ขั้น ตอนที่สอง: ผูวิจัยไดทําการสุมตัวอยางผลิตภัณฑชาพรอมดื่มในรานสะดวกซื้อที่สุมไดตามขั้นตอนแรกดวย
วิธีการสุมกระจายอยางงาย (Simple random sampling) ในการเก็บรวบรวมขอมูลราคาขายปลีกและคุณลักษณะตางๆของ
ผลิตภัณฑชาพรอมดื่มทุกชนิดที่วางจําหนายในราน
โดยผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลเปนระยะเวลา 3 เดือน ทั้งในชวงนอกฤดูกาล (มีปริมาณขายนอย) และใน
ฤดูกาล (มีปริ มาณขายมาก) กลาวคือ ในชวงระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 – เดื อนมกราคม พ.ศ. 2560 ไดกลุ ม
ตัวอยางผลิตภัณฑที่รวบรวมไดจริงเปนจํานวนทั้งสิ้น 400 ผลิตภัณฑ
3. วิธีการวิเคราะหขอมูล
3.1 การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Method) เปนการนําเอาขอมูลราคาและขอมูลคุณลักษณะ
ตางๆของผลิตภัณฑที่ไดรับจากการสํารวจ มาทําการจัดระเบียบและวิเคราะหขอมูลเบื้องตนโดยอาศัยสถิติพื้นฐาน ไดแก คา
รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.2 การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Method) เปนการวิเคราะหปจจัยที่เปนตัวกําหนดราคาผลิตภัณฑ
ชาพรอมดื่มภายในประเทศไทยดวยแบบจําลองราคาฮีดอนนิค (Hedonic Price Model) จากขอมูลดานราคาและคุณลักษณะ
ตางๆของผลิ ตภั ณฑที่ ไ ดรั บ จากการสํ ารวจ โดยการประมาณค าสัม ประสิ ทธิ์ต างๆในแบบจําลองดวยเทคนิค วิธีกําลัง สอง
นอยที่สุด (ordinary least square: OLS)
ผลการวิจัย
1. ลักษณะทั่วไปของตลาดผลิตภัณฑชาพรอมดื่มภายในประเทศไทย
กลุ ม ตั วอย างผลิต ภั ณฑ ช าพร อมดื่ ม ที่ วางจําหนายในการสํ ารวจครั้ ง นี้ส วนใหญ เ ป นยี่ ห อโออิชิ รองมาได แ ก
อิชิตัน และอิโต เอ็น ตามลําดับ โดยกลุมตัวอยางสวนใหญกวาครึ่งวางจําหนายในราคา 20 บาทตอขวด รองมาไดแก ราคา
16 บาทตอขวด และ 10 บาทตอกลอง ตามลําดับ ในขณะที่มีผลิตภัณฑชาพรอมดื่มเพียงรอยละ 3 เทานั้น ที่วางจําหนาย
ในราคาสูงสุ ดคือ 25 บาทต อขวด และจากการสํารวจชั้นวางผลิต ภัณฑ ภายในรานพบวา มี ทั้งหมด 6 ชั้น โดยผลิต ภัณฑ
ชาพรอมดื่มทั้งหมดจะถูกจัดวางอยูทุกชั้น โดยที่กลุมตัวอยางผลิตภัณฑชาพรอมดื่มที่พบกวาครึ่งถูกจัดวางอยูในระดับสายตา
คือ ระดับชั้นที่ 3 รองมาไดแก ระดับชั้นที่ 4 ชั้นที่ 6 และชั้นที่ 2 ตามลําดับ สําหรับรูปแบบของบรรจุภัณฑและขนาดบรรจุ
นั้นพบวา กลุมตัวอยางผลิตภัณฑชาพรอมดื่มที่พบสวนใหญบรรจุในรูปแบบขวด PET สวนบรรจุภัณฑแบบกลองมีสัดสวน
เพียงรอยละ 13 เทานั้น สําหรับขนาดบรรจุที่พบนั้น กวาครึ่งมีขนาดเทากับ 500 มิลลิลิตร รองมาไดแก ขนาดบรรจุ 380
มิลลิลิตร และ 420 มิลลิลิตร ตามลําดับ
ในดานคุณลักษณะพื้นฐานของผลิตภัณฑชาพรอมดื่มหรือสวนประกอบที่สําคัญของชาพรอมดื่มที่ถูกบรรจุอยู
ภายในบรรจุภัณฑซึ่งมีองคประกอบแตกตางกันไปตามยี่หอและรสชาตินั้น ผลการสํารวจในครั้งนี้พบวา สวนประกอบที่สําคัญ
(รอยละโดยประมาณ) ของกลุมตัวอยางผลิตภัณฑชาพรอมดื่มที่วางจําหนายอยู ประกอบดวย (1) น้ําชาประเภทตางๆ ไดแก
น้ําชาเขียว น้ําชาดํา และน้ําชาขาว (2) สารใหความหวาน ไดแก ฟรุกโตส/ซูโครส/ฟรุกโตสไซรัป น้ําตาล กลูโคสผง และ
น้ําผึ้ง นอกจากนี้ ยังมีสวนผสมสําคัญอื่นๆที่ทําใหเกิดความแตกตางระหวางผลิตภัณฑและทําใหผูบริโภคเกิดความสนใจ อัน
ประกอบดวย (3) น้ําขาว สารสกัด และน้ําผลไมชนิดตางๆ อันไดแก น้ําขาวญี่ปุน/จมูกขาวญี่ปุน น้ําขาวคั่ว ลิ้นจี่ผง/น้ําลิ้นจี่
น้ําเลมอน วิตามินซี มัทฉะ ผงชาเขียวสกัด สารสกัดจากมะระขี้นก สารสกัดจากดอกชา น้ําเกกฮวย/ดอกเกกฮวยขาว วุน
มะพราว น้ําองุน น้ําองุนขาว น้ํามิกซเบอรี่ น้ําสตรอวเบอรรี่ น้ําแตงโม น้ําแอปเปล และ (4) สารอาหารที่ชวยในเรื่องการ
ควบคุ มน้ําหนัก ได แ ก ใยอาหาร สารสกัด จากถั่ วขาว อินนูลิ น และแอลคาร นิที น อย างไรก็ดี เมื่ อพิ จารณาในแต ล ะ
องคประกอบของผลิตภัณฑพบวา กลุมตัวอยางผลิตภัณฑชาพรอมดื่มที่วางจําหนายเกือบทั้งหมดมีน้ําชาเขียวเปนสวนประกอบ
ในอัตราระหวางรอยละ 77.63-99.93 ของสวนประกอบทั้งหมด และมีฟรุกโตส/ซูโครส/ฟรุกโตสไซรัป เปนสวนประกอบสวน
ใหญในอัตราระหวางรอยละ 5-7.5 ของสวนประกอบทั้งหมด สําหรับสวนประกอบที่เหลืออื่นๆกลุมตัวอยางผลิตภัณฑสวน
ใหญจะไมมีปรากฏเปนองคประกอบของผลิตภัณฑ แตถาหากพิจารณาผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบในแตละชนิดพบวา จะมีน้ํา
ชาดํ าเป นส ว นประกอบในอั ต ราร อยละ 54.2 น้ํ าชาขาวเป นส ว นประกอบในอัต ราร อยละ 13.0 และใส น้ํา ตาลเป น
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ส วนประกอบในอัต ราระหวา งร อยละ 3.01-5.25 ของส วนประกอบทั้ ง หมด ผลิ ต ภั ณฑ บ างยี่ ห อยั ง ใส ก ลู โ คสผงเป น
สวนประกอบในอัตราร อยละ 1.0 ใส น้ําผึ้ งเป นส วนประกอบในอัต ราร อยละ 0.0025 น้ําข าวญี่ปุ น/จมูกขาวญี่ปุ นเป น
สวนประกอบในอัตรารอยละ 0.05 น้ําขาวคั่วเปนสวนประกอบในอัตรารอยละ 63.11 ลิ้นจี่ผง/น้ําลิ้นจี่เปนสวนประกอบใน
อัตรารอยละ 0.005 น้ําเลมอนเปนสวนประกอบในอัตรารอยละ 0.003 วิตามินซีเปนสวนประกอบในอัตราระหวางรอยละ
0.005-0.1 มัทฉะเปนสวนประกอบในอัตราระหวางรอยละ 0.0133-1.75 ผงชาเขียวสกัดเปนสวนประกอบในอัตรารอยละ
0.09 สารสกัดจากมะระขี้นกเปนสวนประกอบในอัตรารอยละ 0.004 สารสกัดจากดอกชาเปนสวนประกอบในอัตรารอยละ
0.0017 น้ําเกกฮวย/ดอกเกกฮวยขาวเปนสวนประกอบในอัตราระหวางรอยละ 16-80 วุนมะพราวเปนสวนประกอบในอัตรา
ระหวางรอยละ 3-4 น้ําองุ นเป นส วนประกอบในอัต ราร อยละ 0.02 น้ําองุนขาวเป นส วนประกอบในอัตราร อยละ 0.1
น้ํามิ กซเ บอรี่เป นสวนประกอบในอัตรารอยละ 0.02 น้ําสตรอวเ บอร รี่เป นส วนประกอบในอัตราระหวางร อยละ 0.2-0.5
น้ําแตงโมเปนสวนประกอบในอัตรารอยละ 0.04 รวมถึงน้ําแอปเปลเปนสวนประกอบในอัตรารอยละ 0.1 ของสวนประกอบ
ทั้งหมด นอกจากนี้ ผลิตภัณฑบางยี่หอยังมีการใสสารอาหารที่ชวยในเรื่องของสุขภาพและความงาม ไดแก ใยอาหารเปน
สวนประกอบในอัตรารอยละ 0.619 สารสกัดจากถั่วขาวเปนสวนประกอบในอัตรารอยละ 0.008 อินนูลินเปนสวนประกอบ
ในอัตรารอยละ 0.619 และแอลคารนิทีนเปนสวนประกอบในอัตรารอยละ 0.014 ของสวนประกอบทั้งหมดดวย
2. ปจจัยที่เปนตัวกําหนดราคาผลิตภัณฑชาพรอมดื่มภายในประเทศไทย
ผูวิจัย ได ทําการทดสอบแบบจําลองโดยใช ป จจัย ทางด านคุ ณลักษณะพื้ นฐานหรื อส วนประกอบสํ าคั ญ ของ
ผลิตภัณฑชาพรอมดื่มจํานวน 28 ปจจัย ไดแก น้ําชาเขียว น้ําชาดํา น้ําชาขาว ฟรุกโตส/ซูโครส/ฟรุกโตสไซรัป น้ําตาล
กลูโคสผง น้ําผึ้ง น้ําขาวญี่ปุน/จมูกขาวญี่ปุน น้ําขาวคั่ว ลิ้นจี่ผง/น้ําลิ้นจี่ น้ําเลมอน วิตามินซี มัทฉะ ผงชาเขียวสกัด
สารสกัดจากมะระขี้นก สารสกัดจากดอกชา น้ําเกกฮวย/ดอกเกกฮวยขาว วุนมะพราว น้ําองุน น้ําองุนขาว น้ํามิกซเบอรี่
น้ําสตรอวเบอรรี่ น้ําแตงโม น้ําแอปเปล ใยอาหาร สารสกัดจากถั่วขาว อินนูลิน และแอลคารนิทีน และเพิ่มปจจัยทางดาน
บรรจุภัณฑทั้งรูปแบบและขนาด ระดับชั้นวางผลิตภัณฑภายในรานคาที่จําหนาย และยี่หอของผลิตภัณฑที่ไดจากการสํารวจ
ในครั้งนี้ อันไดแก อิชิตัน โออิชิ ฟูจิ อิโต เอ็น เดลี่ เมท และเพียวริคุ เขามาวิเคราะหรวมดวย ซึ่งในการวิเคราะหผูวิจัยได
ใชวิธีการคัดเลือกเอาตัวแปรอิสระที่เหมาะสมที่สุดที่จะอยูในแบบจําลองดวยวิธีการ stepwise multiple regression โดย
พิจารณาจากคาสถิติที่เกี่ยวของเพื่อใหไดแบบจําลองที่เหมาะสมที่สุด ผลการศึกษาปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหปจจัยที่เปนตัวกําหนดราคาผลิตภัณฑชาพรอมดื่มภายในประเทศไทย
ตัวแปรอิสระ
คาสัมประสิทธิ์
คาสัมประสิทธิ์มาตรฐาน
(ตัวแปรตาม: ราคาผลิตภัณฑชาพรอมดื่ม(Pi))
คาคงที่
0.167***
ขนาดบรรจุ
0.033***
0.738***
ก
เดลี่ เมท
9.775***
0.262***
6.457***
0.244***
ฟูจกิ
1.462***
0.163***
โออิชกิ
ข
1.786***
0.162***
บรรจุภัณฑ
ก
อิโต เอ็น
-0.566***
-0.024***
2
R
0.996
2
Adjusted R
0.991
F-statistic
427.761***
Standard Error of the Estimate
0.07678
ข
หมายเหตุ: ก อิชิตัน เปนตัวแปรอางอิง
กลอง เปนตัวแปรอางอิง
*** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ที่มา: จากการคํานวณของผูวิจัย

จากผลการวิจัยขางตน พบวา ปจจัยดานขนาดบรรจุ ยี่หอ และบรรจุภัณฑ เปนปจจัยที่สําคัญในการกําหนด
ราคาผลิตภัณฑ ชาพรอมดื่มที่จําหนายอยูภายในประเทศไทย ตามลําดับ โดยตัวแปรอิสระทั้ งหมดนี้สามารถอธิบายความ
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แปรปรวนของตัวแปรตามหรือราคาผลิตภัณฑชาพรอมดื่มไดถึงรอยละ 99.1 เมื่อพิจารณาทิศทางของความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบวา ขนาดบรรจุและบรรจุภัณฑ มีความสัมพันธทางบวกกับราคาผลิตภัณฑชาพรอมดื่มอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หรืออาจกลาวไดวา “เมื่อผลิตภัณฑชาพรอมดื่มมีขนาดบรรจุที่เพิ่มขึ้น ก็จะมีผลตอการกําหนด
ราคาผลิตภัณฑชาพรอมดื่มใหเพิ่มขึ้นได” หรือ “การใชบรรจุภัณฑในรูปแบบของขวด PET จะมีราคาบวกเพิ่มจากราคาเฉลี่ย
ของกลุม ผลิต ภัณฑ ได เมื่อเปรี ยบเทียบกับการใชบรรจุภั ณฑแ บบกลอง” ในทํานองเดีย วกัน ผลิ ตภัณฑชาพรอมดื่ม ยี่ห อ
เดลี่ เมท ฟูจิ และโออิชิ เปนผลิตภัณฑที่จะมีราคาบวกเพิ่มจากราคาเฉลี่ยของกลุมผลิตภัณฑไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑชาพรอมดื่มยี่หออิชิตัน ยกเวนยี่หอ “อิโต เอ็น” เปนเพียงยี่หอเดียวที่มีความสัมพันธ
ในทางลบกับราคาผลิตภัณฑชาพรอมดื่ม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สรุปและอภิปรายผล
ลักษณะทั่วไปของตลาดผลิตภัณฑชาพรอมดื่มภายในประเทศไทยในปจจุบันที่ทําการศึกษาอยูนั้น เปนลักษณะของ
โครงสรางการแขงขันในตลาดแบบผูขายนอยราย (oligopoly) อยางชัดเจนตามแนวคิดเรื่องตลาดในทางเศรษฐศาสตร โดยมี
ปจจัยดานขนาดบรรจุและบรรจุภัณฑ รวมถึงยี่หอเปนปจจัยที่สําคัญในการกําหนดราคาผลิตภัณฑชาพรอมดื่มที่จําหนายอยู
ภายในประเทศไทย ซึ่งผลการศึกษาในประเด็นหลังนี้มีความสอดคลองกับงานวิจัยสินคาในอดีตภายใตโครงสรางตลาดแบบ
ผูขายนอยรายของผูวิจัยคือ การศึกษาป จจัยที่เปนตัวกําหนดราคาผลิตภัณฑกาแฟพรอมดื่มภายในประเทศไทย โดยอาศั ย
แบบจําลองราคาฮี ด อนนิค เช นเดี ย วกัน ซึ่ง พบวา ผู บ ริ โ ภคจายราคาส วนเพิ่ ม ให กับ ตราสิ นค าที่ ไ ด รั บ ความนิย ม เช น นี้
จึงชี้ใหเห็นวา ผูบริโภคยังนิยมเลือกซื้อผลิตภัณฑชาพรอมดื่มโดยอาศัยตราสินคาเปนที่รูจักและไดรับความนิยมเปนสําคัญ โดย
ผลิตภัณฑชาพรอมดื่มยี่หอเดลี่ เมท (เนนตลาดชาเฉพาะเพื่อสุขภาพ) ฟูจิ (เปนผูประกอบการขนาดใหญมีชื่อเสียงในธุรกิจ
รานอาหารและเครื่องดื่ม ) และโออิชิ (มีชิ่อเสียงในธุร กิจร านอาหารและเปนผูป ระกอบการรายใหญ อันดับ สองในตลาดชา
พรอมดื่ ม) จึง สามารถกําหนดราคาโดยบวกเพิ่ม จากราคาเฉลี่ย ของกลุ มผลิต ภัณฑไ ด เมื่อเปรีย บเทียบกับ ผลิ ตภั ณฑ ของ
ผูประกอบรายใหญที่สุดในตลาดชาพรอมดื่มยี่หออิชิตัน ในขณะที่ผูประกอบการขนาดเล็กอื่นๆที่มีลักษณะของสินคาใกลเคียง
กับผูประกอบการขนาดใหญจะไมสามารถกําหนดราคาเพิ่ม (premium price) ได โดยจากขอมูลพบวา จะกําหนดราคาให
ใกล เ คี ย งหรื อ ต่ํ า กวา เล็ กน อ ยเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผู ป ระกอบการรายใหญ ใ นตลาด ซึ่ง สอดคล องกั บ แนวคิ ด ทางด า น
เศรษฐศาสตรในเรื่องของการกําหนดราคาในตลาดแบบผูขายนอยราย (oligopoly) ที่กลาววา ผูที่มีสวนแบงตลาดมากที่สุด
หรือผูประกอบการขนาดยักษใหญในตลาด จะเปนผูนําในการกําหนดราคาใหกับผูขายรายอื่นๆไดปฏิบัติตาม นั่นเอง
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ประการแรก: ผูประกอบการรายใหมที่จะเขาสูตลาดผลิตภัณฑชาพรอมดื่มควรมีความพรอมทั้งทางดานเงินทุน การ
วิจัยและพั ฒ นาผลิ ต ภัณฑ ใหมๆ เพื่ อให ส ามารถอยู ร อดและแข ง ขันได ใ นระยะยาว เนื่องจากธุร กิจผลิ ตภั ณฑ ช าพร อมดื่ ม
ภายในประเทศไทยมีโครงสรางเปนตลาดผูขายนอยราย มีการกระจุกตัวสูง ผูขายรายใหญมักเปนผูนําในการกําหนดราคาทําให
กําหนดราคาและบวกเพิ่มราคาเองไดยาก และผูบริโภคนิยมดื่มผลิตภัณฑที่มีตราสินคาเปนที่รูจักและไดรับความนิยมในตลาด
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ประการที่สอง: ผูประกอบการทั้งรายใหมและรายเดิมในตลาดผลิตภัณฑชาพรอมดื่มควรมุงเนนพัฒนาคุณลักษณะ
ใหมๆของผลิตภัณฑอยางสม่ําเสมอเพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกผูบริโภค อาทิ เพิ่มสวนประกอบของผลิตภัณฑที่ชวยในเรื่อง
ของสุขภาพและความงาม ซึ่งกําลังเปนที่นิยมของผูบริโภคสมัยใหมที่ใสใจในการดูแลรักษาสุขภาพ เปนตน รวมถึงการพัฒนา
รูปแบบของบรรจุภัณฑใหมๆในการสรางความแตกตางทางดานความรูสึกของผูบริโภคใหกับผลิตภัณฑของตนเอง ซึ่งนอกจาก
จะชวยรั กษาสถานภาพในการแข งขันแล ว ยังเป นปจจัย หนึ่งที่จะมีผลทําใหผูประกอบการสามารถเพิ่มราคาผลิต ภัณฑของ
ตนเองไดอีกทางหนึ่งดวย
2. ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ
ประการแรก: ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกไปในผลิตภัณฑชาพรอมดื่มแตละประเภท ซึ่งการศึกษาวิจัยในลักษณะ
ดังกลาว จะเปนการชวยพัฒนาองคความรูในดานตลาดของผลิตภัณฑชนิดนี้ใหกวางขวางมากขึ้น ทําใหการนําไปใชประโยชน
เชิงนโยบายของผูที่เกี่ยวของมีความเหมาะสมมากขึ้นโดยลําดับ
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ประการที่สอง: เพิ่มเติมการศึกษาเชิงเปรียบเทียบพฤติกรรมการแขงขันของตลาดผลิตภัณฑชาพรอมดื่มภายในและ
ตลาดสําคัญในตางประเทศวามีความแตกตางกันหรือไม ในประเด็นใดบาง ซึ่งจะเปนประโยชนตอการวางแผนดําเนินธุรกิจและ
การขยายตลาดของผูประกอบการ รวมถึงการกําหนดนโยบายของภาครัฐในสวนที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสมยิ่งขึ้นในอนาคต
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บทคัดยอ
การวิจัย มีวัต ถุป ระสงค เพื่ อศึกษาระดั บผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ย นของนักศึกษาพยาบาลและป จจัย ที่สั ม พันธกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาวะผูนําทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ประชากรและ กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษา
พยาบาล ป 4 จํานวน 120 คน เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม โดยตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดย
ผูทรงคุณวุฒิ และวิเคราะหความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบราค เทากับ 0.87,0.88, และ
0.97 สถิติที่ใชคือ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสหสัมพันธเพียรสัน ผลการศึกษาพบวา ระดับแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ของนักศึกษาพยาบาลอยูในระดับปานกลาง และปจจัยที่สัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียน และ
ความมีวินัยในตนเอง มีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คุณภาพการ
สอนของอาจารย และสภาพแวดลอมในการเรียนไมมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ภาวะผูนําทางการพยาบาล, นักศึกษาพยาบาล
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Abstract
The purpose of research was to study the level of Achievement in Leaderships Subject , as
well as to study the relationships between personal factors, professional achievement in leaderships.
The sample were 120 nurses selected by stratified random sampling. The 3-parts questionnaire
included personal information attitude and perception toward being magnet hospital. It was validated
by experts and a tryout with 30 professional nurses. Cronbach’s Alpha coefficient was analyzed to
indicate the reliability at the questionnaire which were 0.87,0.88 and .97, respectively. The statistics were
the percentage, mean, standard deviation and Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient. The
significant level was set at <.05. The research findings revealed: The nurses had high level of Attitude.
Total perceptions toward being achievement was at high level where as the perception mean score of
each part was at the high level except the human resources management which was at the moderate
level. Professional nurses who have different nursing practical unit attitude and job were statistical
significant related to perceptions of achievement at .05 level (r=0.24 and 0.64 0.66) ,but educational
level, age range and experience were not related to perceptions of achievement in leaderships.
Keywords: achievement, leaderships, nursing Students

455

บทนํา
การปฏิรูประบบราชการ นโยบายการลดกําลังคนไมบรรจุขาราชการใหม นโยบายสามสิบบาทรักษาทุกโรค สงผลให
เกิดปญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพในหนวยบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน ภาระงานที่ลนเกินเปนสาเหตุสําคัญให
บุคลากรพยาบาลลาออกจากระบบ งานทําใหปญหาการขาดแคลนทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ฝายบริหารจําเปนตองคนหาวิธีการ
รักษาบุคคลพยาบาลไวในองคกร จากผลการวิจัยของสภาการพยาบาลทํานายวาป2560 จะขาดพยาบาลจํานวน20,000 คน
(สภาการพยาบาล, 2559) แสดงวาจะตองมีการเรงผลิตพยาบาลเพิ่มขึ้นแตปจจุบันมหาวิทยาลัยผลิตนักศึกษาพยาบาลตาม
เกณฑมาตรฐานสภาการพยาบาลโดยนักศึกษาพยาบาลตองมีสมรรถนะทางวิชาชีพโดยเฉพาะเมื่อใกลจบตองมีภาวะผูนําเพื่อเปน
พยาบาลวิชาชีพที่ดี
จากการศึกษาของ McClelland (1985) พบวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทาใหบุคคลมีความตองการที่จะประสบ
ความสําเร็จ ดังนั้นพยาบาลวิชาชีพซึ่งเปนผูปฏิบัติงานที่สําคัญที่สุดในหอผูปวย หากมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในงานสูงจะมีความ
พยายามทาใหหอผูปวยเกิดประสิทธิผลสูงสุด Avolio, Bass,and Jung,(1999) ในประเทศไทยพบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของพยาบาลวิชาชีพ มีผลตอประสิทธิผลของหอผูปวย นิ่มนวล โยคิน (2558 ) ดังนั้นปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักศึกษาพยาบาล ภาวะผูนํา ผูบริหารการพยาบาลตองทําความเขาใจองคประกอบ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เหลานี้ เพื่อพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของบุคลากรพยาบาล อันเปนองคประกอบสําคัญที่จะ
รักษาบุคลากรพยาบาลไวในโรงพยาบาล สวน ลดาพร ทองสง (2556) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาการพยาบาลเด็กของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย จํานวน 257 คน ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพยาบาลเด็ก ของนักศึกษาปที่ 2 ไดแก เกรดเฉลี่ยสะสมและพฤติกรรมในการเรียนของ
นักศึกษาปที่ 3 ไดแกเกรดเฉลี่ยสะสม พฤติกรรมในการเรียน และสภาพแวดลอมดานเพื่อน โดย เกรดเฉลี่ยสะสมเปนปจจัย
ทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพยาบาลเด็ก ของ นักศึกษาปที่ 2,3 รอยละ 45.5
ดังนั้นตัวแปรเรื่องเกรดเฉลี่ย
สะสมก็ตัวแปรที่ควรศึกษา ตลอดทั้งเจตคติตอวิชา เจตคติวิชาชีพพยาบาล การรับรูความสามารถของตนเองพฤติกรรมการ
เรียนใน/นอกหองเรียน แหลงประโยชนทางการเรียน หลักสูตร เพื่อน อาจารย สื่อการสอนหองสมุด หอพัก สิ่งแวดลอมทาง
กายภาพ (ฤทัยรัตน ชิดมงคล; 2556)
ผูวิจัยในฐานะที่เปนอาจารยประจําชั้นปนักศึกษาพยาบาลป ที่ 4 มีหนาที่ผลิตบุคลากรดานบัณฑิตพยาบาล
และปฏิบัติงานอยูในองคกรดานสุขภาพแหงนี้ จึงสนใจที่จะศึกษาระดับและ ปจจัยที่สัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาวะผูนําทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งเปนองคประกอบสําคัญของ
การพัฒนาบัณฑิตพยาบาล ตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาวะผูนําทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะขอมูลสวนบุคคล ไดแก อายุ เกรดเฉลี่ย รายได ลักษณะความสัมพันธภาพระหวาง
นักศึกษากับผูปกครอง ความคาดหวังของผูปกครองตอตัวนักศึกษา เจตคติตอรายวิชา ฯ
2. ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทฺธิ์ทางการเรียนวิชาภาวะผูนําทางการพยาบาล
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ลักษณะขอมูลสวนบุคคล
ปจจัยดานครอบครัว
1.

อายุ

2. รายไดครอบครัว
3.ความคาดหวังของผูปกครองตอตัวนักศึกษา

ปจจัยผูเรียน

ผลสัมฤทฺธิ์ทางการเรียน

1. เกรดเฉลี่ย
2.

วิชาภาวะผูนําทางการพยาบาล

เจตคติตอวิชา

3.แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ปจจัยแหลงประโยชนทางการเรียน
1.สิ่งแวดลอมทางกายภาพ หลักสูตร
2. สิ่งแวดลอมทางกายภาพ

หองสมุด หอพัก

เพื่อน อาจารย สื่อการสอน
ภาพประกอบ 1

กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีการดําเนินการวิจัยและ เก็บขอมูล
กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาพยาบาล เมื่อคณะกรรมวิจัยในคนใหเ ก็บขอมูลได ตั้งแตเดือน
สิงหาคม พ.ศ.2559 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2560 จํานวน 120 คน
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยวามีขั้นตอน แบงไดเปน 2 สวน คือ
1. การรวบรวมขอมูล โดยใชเอกสาร ขอมูล หรือเครื่องมือประเภทใด เอกสาร ขอมูล หรือเครื่องมือ โดยวิธี ใชแ บบสอบถามที่
ผูวิจั ย ดั ด แปลงสร างขึ้น เอง เครื่ องมือ ที่ ใ ช โดยใช ห ลั กการ แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่ เครื่ อ งมื อ ที่ใ ช ใ นการวิจั ย เป น
แบบสอบถามจํานวน 3 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ปจจัยดานครอบครัว
ลักษณะสวนบุคคล ลักษณะแบบสอบถามเปนคําถามชนิดเติมคําในชองวาง และเลือกตอบ ถามขอมูลทั่วไป ไดแก
อายุ เกรด ความคาดหวังของผูปกครองตอตัวนักศึกษา ความสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับผูปกครอง .ความคาดหวังของ
ผูปกครองตอตัวนักศึกษา ปจจัยแหลงประโยชนทางการเรียน ในเรื่อง หลักสูตร เพื่อน อาจารย สื่อการสอนหองสมุด
หอพัก จํานวน 10 ขอ
สวนที่ 2 ปจจัยผูเรียน ลักษณะแบบสอบถามเปนคําถามชนิดเติมคํา ในเรื่องเกรด และใหเลือกตอบปลายเปด
ลักษณะแบบสอบถาม เจตคติตอวิชา ผูวิจัยดัดแปลงมาจากแนวคิด ของ Triandis (1971) จํานวนรวม 10 ขอ ลักษณะ
แบบสอบถาม เปนคําถามปลายเปด เปนขอความเชิงถามความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลตอวิชา เปนชนิดมาตรประมาณ
คา 5 ระดับ คือเห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย คอนขางเห็นดวย คอนขางไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ผูไดคะแนนสูง หมายถึง
มีเจตคติทางบวกตอวิชาชีพ และการรับรูความสามารถของตนเอง แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความมีวินัยในตนเอง เปนมาตร
ประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 50 ขอ เปนชนิดมาตรประมาณคา 5 ระดับ คือเห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย คอนขางเห็นดวย
คอนขางไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ผูไดคะแนนสูง หมายถึง ผูที่มีการรับรูความสามารถของตนเอง แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ความมีวินัยในตนเองระดับสูง
สวนที่ 3 ผลสัมฤทฺธิ์ทางการเรียน คือ เกรดการแบงความสามารถในการเรียนของนักเรียนตามผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โดยพิจารณาจากดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย และดานทักษะพิสัย โดยเกรดที่ไดรับ ดังตอไปนี้
0
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4

หมายถึง ผลการเรียนต่ํากวาเกณฑขั้นต่ํา ไดคะแนนต่ํากวา 50 คะแนน
หมายถึง ผลการเรียนผานเกณฑขั้นต่ําที่กําหนด ไดคะแนน 50-54 คะแนน
ไดคะแนน 55-59 คะแนน
หมายถึง ผลการเรียนพอใช
หมายถึง ผลการเรียนนาพอใจ ไดคะแนน 60-64 คะแนน
หมายถึง ผลการเรียนคอนขางดี ไดคะแนน 65-69 คะแนน
หมายถึง ผลการเรียนดี
ไดคะแนน 70-74 คะแนน
หมายถึง ผลการเรียนดีมาก
ไดคะแนน 75-79 คะแนน
หมายถึง ผลการเรียนดีเยี่ยม ไดคะแนนตั้งแต 80 คะแนน ขึ้นไป
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นําแบบสอบถามทั้ง 3 ชุดไปตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา จากผูทรงคุณวุฒิ 3 คน วิเคราะหคาความตรงของเนื้อหา
(CVI ) หลังจากนั้นนําไปทดลอง ใชในนักศึกษาพยาบาลที่มีลักษณะคลายคลึงกับ กลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ขออนุญาตเก็บ
ขอมูลและกลุมตัวอยางโดยใหอิสระในการตัดสินใจ เขารวมหรือไมเขารวมงานวิจัย ใชรหัสแทนชื่อ นําเสนอผลวิจัยในภาพรวม
2. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหคาความตรงของ
เนื้อหา (CVI ) หลังจากนั้นนําไปทดลอง ใชในกลุมพยาบาลวิชาชีพที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ขอ
อนุญาตคณะกรรมการวิจัยในคนของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เริ่มเก็บขอมูลหลังอนุมัติใหเก็บ
ขอมูลไดโดยพิทักษสิทธิกลุมตัวอยางใหอิสระในการตัดสินใจ เขารวมหรือไมเขารวมงานวิจัย ใชรหัสแทนชื่อและนําเสนอ
ผลการวิจัยในภาพรวม ผลการวิเคราะหคาความตรงของเนื้อหา (CVI) คา CVI และวิเคราะหความเที่ยง(reliability)ไดคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ของแบบสอบถาม เทากับ .82, 0.88 และ.97 ตามลําดับ
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย ( X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ผลสัมฤทฺธิ์ทางการเรียนวิชาภาวะผูนําทางการพยาบาล (n= 120 )
ผลสัมฤทฺธิ์วิชาภาวะผูนําทางการพยาบาล

รอยละ

X

S.D

ระดับ

2

81

.87

นอย

ผลการเรียนดี

42

73

5.11

ปานกลาง

ผลการเรียนพอใช

66

64

.93

สูง

ผลการเรียนต่ํากวาเกณฑขั้นต่ํา

0

0

0

ไมมี

68.53

5.61

ปานกลาง

ผลการเรียนดีเยี่ยม

รวม

100

ตารางที่ 1 ผลสัมฤทฺธิ์ทางการเรียนวิชาภาวะผูนําทางการพยาบาล ระดับปานกลาง คะแนน
สูงสุด 83 ต่ําสุด56 คะแนนเฉลี่ย 68.53 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.61
ตารางที่ 2
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันระหวางปจจัยสวนบุคคล เจตคติตองานการพยาบาลตอผลสัมฤทฺธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาวะผูนําทางการพยาบาล( n= 120 )
ตัวแปร
สัมพันธภาพครอบครัว

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r)
0.04

p-value ระดับความสัมพันธ
0.49

สัมพันธต่ํา
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แหลงประโยชน

0.11

0.10

สัมพันธต่ํา

เกรด

0.52**.

<0.01

สัมพันธสูง
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.66**.

<0.01

สัมพันธสูง

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

.64**

<0.01

สัมพันธสูง

ความมีวินัยในตนเอง

.65**

<0.01

สัมพันธสูง

**P < .01,* P < .05 (Burns and Grove, 2005, p.487)
คา r มีคาระหวาง -1 ถึง +1

คา r

=.51 – 1.0

มีความสัมพันธในระดับสูง

จากตารางที่ 2 เกรดมีความสัมพันธระดับสูงกับผลสัมฤทฺธิ์ท างการเรียนวิชาภาวะผูนําทางการพยาบาล (r=.64 ) แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มีความสัมพันธระดับสูงกับผลสัมฤทฺธิ์ทางการเรียนวิชาภาวะผูนําทางการพยาบาล (r= 0.52)
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้
1.ขอมูลทั่วไป
นักศึกษาพยาบาล จํานวน 120 คน เปนเพศหญิงรอยละ 90 เพศชายรอยละ 10
มี อายุระหวาง 22.07 ป
ถึง 20 ป อายุเฉลี่ย 21.47 ป และมีเจตคติตอวิชาโดยรวม ( X = 3.56) และรายดานในระดับสูง ยกเวนดานความสามารถ
ดานเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษที่อยูในระดับปานกลาง ( X =3.18) นักศึกษาพยาบาลกลุมตัวอยางมากกวากึ่งหนึ่ง( รอยละ
53.22) นักศึกษามีคะแนนสูงสุด 83 คะแนนต่ําสุด 56 คะแนนเฉลี่ย 68.53 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.61
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัย ไดดังนี้
2. เกรด เจตคติตอวิชา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความมีวินัยในตนเองมีความสัมพันธระดับสูงกับผลสัมฤทฺธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาวะผูนําทางการพยาบาล ตรงกับตามแนวคิดของ Boom (1982) ปจจัยผูเรียน ดานเกรด ปจจัยสวนบุคคลดาน
เจตคติตอวิชา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความมีวินัยในตนเองเพื่อเพิ่มผลสัมฤทฺธิ์ท างการเรียนวิชาภาวะผูนําทางการพยาบาล ซึ่ง
สอดคลองงานวิจัยของลดาพร ทองสง (2556) ; ฤทัยรัตน ชิดมงคล (2557) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนปจจัยสําคัญที่มี
อิทธิพลและสงผลตอการประสบความสําเร็จในการเรียนของนักศึกษาพยาบาล และยังมีสวนตอการผลักดันใหเกิดความมุงมั่น
พัฒนาการเปนบุคลากรทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ ระดับผลสัมฤทธิ์และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักศึกษาพยาบาลอยูใน
ระดับปานกลางซึ่งแตกตางจากรุงฤดี กลาหาญ (2557) ที่อยูในระดับสูง อาจเนื่องจากวิชาภาวะผูนําเปนวิชาที่ตองใชการบูร
ณาการและการคิดวิเคราะหซึ่งแตกตางจากวิชาปฏิบัติที่รุงฤดี กลาหาญ(2557) ไดวิจัย สวนความมีวินัยในตนเอง มี
ความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก ตัวแปรความมีวินัยใน
ตนเอง สามารถพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตพยาบาลชั้นปที่ 3 ได สอดคลองกับ Duckworth and Seligman
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(2005) ศึกษาแบบระยะยาว(longitudinal study) ในเด็กนักเรียนชั้น ม.2 (เกรด 8) จํานวน140 คน พบวาความมีวินัยใน
ตนเองสามารถพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเยาวชนได สวน คุณภาพการสอนของอาจารย และสภาพแวดลอมใน
การเรียนไมมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเนื่องจากปจจัยภายนอกอาจ
ไมมีผลจากนักศึกษาจากทฤษฎีพัฒนาการตามวัยของอีริคสันเนื่องจากนักศึกษาอายุเกิน 18 ป การเรียนรูจากนักศึกษาเกิด
จากตนเองและนักศึกษาอยูในสถานการณที่เหมือนกันดังนั้นคุณภาพการสอนของอาจารย และสภาพแวดลอมในการเรียนจึงไม
มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอดคลองกับงานวิจัยของ ฤทัยรัตน ชิดมงคล (2557) ; ลดาพร ทองสง (2556) เปนตน แตถึง
อยางไรก็ตามก็ควรใหความสนใจในคุณภาพการสอนของอาจารย และสภาพแวดลอมในการเรียน เพราะถึงแมไมมี
ความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก็ควรหามาตรฐานหรือมีระบบหรือกลไกเพื่อเพิ่มใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาพยาบาล
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะจากงานวิจัย
1. เกรด เจตคติตอวิชา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความมีวินัยในตนเองมีความสัมพันธร ะดับสูงกับ ผลสัมฤทฺธิ์ท างการ
เรียนวิชาภาวะผูนําทางการพยาบาล ในดาน ปจจัยผูเรียน ดานเกรด ปจจัยสวนบุคคลดาน เจตคติตอวิชา แรงจูงใจใฝสัม ฤทธิ์
ความมีวินัย ในตนเองเพื่อเพิ่มผลสัมฤทฺธิ์ท างการเรียนวิชาภาวะผูนําทางการพยาบาล เพิ่มเสริมสรางเจตคติตอการทํางานใน
องคกร เสริมสรางแรงจูงใจในการทํางานเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง
2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายวา ควรมีระบบการพัฒนาดานหลักสูตรหรือกิจกรรมเพื่อเพิ่มภาวะผูนํา และมีที่ศูนยให
คําปรึกษาแกนักศึกษาพยาบาล โดยเฉพาะแหลงประโยชน เขน หองสมุด เปนตน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ ดร.พรพรรณ วรสี ห ะ คณบดี วิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นันทา
ขอขอบพระคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ใหงบประมาณป 2559 ที่สนับสนุนงานวิจัยในเรื่อง
นี้ ขอขอบคุณ คณะกรรมการวิจัยในคนของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่แนะนําเรื่องจริยธรรม
วิจัยในคน และผูที่เกี่ยวของทุกทาน
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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและวิเคราะหการตอยอดและการสรางมูลคาทุนทางวัฒนธรรมในรูปแบบ
live show กรณีศึ กษา องคบ าก live show ซึ่ง เปนการศึ กษาเชิ ง คุณภาพ โดยทําการเก็บ รวมรวมข อมู ล จากเอกสารที่
เกี่ยวของ จากการสังเกตการณ โดยการชมภาพยนตรและการแสดงสดองคบาก live show และทําการวิเคราะหขอมูล โดย
อาศัยแนวคิดทุนวัฒนธรรม รวมกับทฤษฎีหวงโซคุณคา ผลการวิจัยพบวา องคบาก live show เปนทุนทางวัฒนธรรม ที่ถูก
พัฒนาขึ้นเพื่อตองการสร างมู ลคาเพิ่ มให กับศิ ลปะการตอสูและปองกันตัวของประเทศไทย โดยอาศัย การบูร ณาการความ
รวมมือของภาคเอกชนในการนําเอาเอกลักษณของศิลปะการตอสูและปองกันตัวอยางมวยไทย ผสมผสานกับเรื่องราว รวมไป
ถึงการใชนวัตกรรมทางดานกระบวนการผลิต และเทคนิคดานตางๆ สรางความยอมรับ ทั้งตลาดในและตางประเทศ ซึ่งนํา
ไปสูการเพิ่มมูลคาทุนทางวัฒนธรรม อันไดแก 1) นําเอาจุดเดนของศิลปะการตอสูมวยไทย มาปรับใหกลมกลืน สอดคลอง กับ
กลุมเปาหมาย คานิยม และวิถีชีวิตของสังคม โดยผลิตใหมีความทันสมัยและออกแบบใหเกิดความแปลกใหม เปนที่นาสนใจ
แตยังคงเอกลักษณของศิลปะการตอสูมวยไทยอยู 2) สรางสรรคเรื่องราวใหสอดคลองกัน ซึ่งเปนการสรางคุณคาใหกับศิลปะ
การตอสูมวยไทย และมีการนําเอานวัตกรรมเขามาจัดการใหทันสมัย และ 3) ความรวมมือของภาคเอกชนรายใหญ และการ
บริหารจัดการที่ลงตัว ซึ่งถือเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหองคบาก live show ประสบความสําเร็จได
คําสําคัญ : องคบาก, การแสดงสด, มูลคาเพิ่ม, ทุนทางวัฒนธรรม

“Ong Bak Live Show” The Added-value of Cultural Capital
Ratchakorn Ponpipatsarn
Division of Performing Arts, Faculity of Humanities and Social Science, Valaya Alongkorn Rajabhat University
under the Royal Patronage.
E-mail : plernpitp@hotmail.com

Abstract
This research purposed to study and to analyze the transfer and the added-value of cultural
capital inform of live show; case study of Ong Bak live show. These are the qualitative research. The
documentary informations were collected including cinema and Ong Bak live show. All data were
analyzed on the concept of cultural capital and the theory of value chain. The results showed that “Ong
Bak live show” is a cultural capital which has been developed to value added of Thai Boxing or Muay
Thai – Thai martial Arts. The methodology was done by the integrated cooperation of private sectors to
take an unique of Thai martial art mixing with the story, included the innovative of production process
and many techniques to create an adoption both in domestic and international market share. These lead
to the raising of cultural capital values, as follows; 1) the unique characterization of Muay Thai was
adapted in agree with the target audience, values and society lifestyles. The production intends to be
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modern, new designed, and interested related with the uniqueness of Muay Thai. 2) A consistent story
was done to create a value of Muay Thai. The innovation was used for competitive management. 3) Both
of the integrated cooperation of many private sectors and the organization management, important to
make a successful live show.
Keywords : Ong Bak, live show, value added, cultural capital
บทนํา
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีรากฐานทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรอันเกาแกมาเปนเวลานาน จึงเปรียบเสมือนมี
ขุมทรัพ ยล้ําคาอยางหนึ่ง ของประเทศ ปจจุบันรัฐ บาลมีนโยบายสนับสนุนในการขั บทางเคลื่ อนเศรษฐกิจลงในแผนพั ฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 โดยมุงเนนการสรางสรรค การประยุกต รวมกับเทคโนโลยีนวัตกรรม (innovation)
และความรูแบบใหม เพื่อนํามา ตอยอดใหเปนสินคาและบริการเฉพาะ ซึ่งถือวาสามารถตอบสนองความตองการของตลาดโลก
(World market) และสามารถ สรางความเขมแข็งใหกับวัฒนธรรมไทย จนสามารถสรางมูลคาเปนพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ประเทศได (ไกรฤกษ ปนแกว, 2544)
ทุนทางวัฒนธรรม (cultural capital) เปนทรัพยากรที่ล้ําคาอยางหนึ่งของประเทศไทย สามารถสะทอนเอกลักษณ
ของความเปนชาติ นับเปนรากฐานของการเสริมสรางความสามัคคี และความมั่นคงของสังคมไทย อันเกิดจากการสะสมสืบ
ทอดกันมาจากตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ตามประวัติศาสตรไทยอันยาวนาน ชาติไทยเปนชาติที่มีวัฒนธรรมที่เจริญรุงเรืองทั้ง
ภาษา วรรณกรรม ศิลปกรรม นาฏศิลป และดนตรี อันจะเห็นไดจากโบราณสถาน และโบราณวัตถุ ตลอดจนขนบธรรมเนียม
ประเพณี ที่ เ ป นแบบแผน และวิ ถี ชี วิต อั นดี ง ามมาถึ ง ป จจุ บั น (นิส วั น ต พิ ช ญ ดํ า รง, 2553) ทุ น ทางวั ฒ นธรรมจึง เป น
องค ประกอบที่สํ าคั ญของทุนทางสัง คม และยัง เป นจุดแข็งที่ สามารถเชื่ อมโยงไปสู ทุนทางเศรษฐกิจ ทางสั งคม เปนพลั ง
ขับเคลื่อนการกินดีอยูดี และเสริมสรางความสุขรวมกันของคนในชาติ นอกจากนั้นทุน ทางวัฒนธรรมยังเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหมีความเขมแข็งอีกทางหนึ่ง โดยการพัฒนาคุณคาของทุนทางวัฒนธรรม ดวยการสรางสรรคตอยอด
ใหเกิดผลิตภัณฑและการบริการทางวัฒนธรรมอยางมีคุณคาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมไทย
มวยไทย เปนหนึ่งในทุนวัฒนธรรมที่มีวิวัฒ นาการมายาวนาน มีประวัติ ศาสตรที่บงบอกถึงการใชศิ ลปะตอสูอยาง
กลาหาญ และมีทวงทา จังหวะ และลีลาที่สวยงาม มวยไทยจึงเปนมรดกจากการสั่งสมวัฒนธรรมและประเพณี หลายดาน
อยางกลมกลืน ไมวาจะเปนความเชื่อเกี่ยวกับจิตวิญญาณและคาถาอาคม ดนตรี เครื่องแตงกาย คุณธรรมและจริยธรรม รวม
ไปถึงการใชสวนตางๆ ของรางกายมาผสมผสานกับพลังกายและพลังจิตของมนุษย ออกมาเปนจิตวิญญาณ กระบวนทาของ
การเคลื่อนไหวและการตอสูที่งดงาม นาเกรงขาม (เฉลิม อุนทอง, 2547) ดวยความมีเอกลักษณของมวยไทย และจุดแข็งที่จะ
เพิ่มมูลคา จนกลายมาเปนสินคาผานกระบวนการความ คิดสรางสรรคและนําไปสูการสงออกสินคาและบริการของประเทศ
ไทยที่มีมูลคาเพิ่มขึ้น มวยไทยจึงเปนศิลปะการตอสูที่ไดรับความนิยมกันมาเปนเวลาชานาน เห็นไดจากการจัดแขงขันมวยไทย
ที่มีมากขึ้น เชน มวยไทยราชดําเนิน Thai ﬁght และการถายทอดสดการแขงขันมวยไทยตามสื่อโทรทัศนชองตางๆ และยัง
แพรหลายไปในระดับนานาชาติ เปนที่รูจักและไดรับความนิยม ชื่นชอบจากชาวตางประเทศเปนอยางมาก ตั้งแตการแตงกาย
การใช เครื่องดนตรีห รือเพลงที่ใช บรรเลงประกอบ ไปจนกระทั่ งสิ นค าของที่ร ะลึ กเกี่ย วกับมวยไทย และดวยลั กษณะเด น
ดังกลาว มวยไทยจึงถูกนํามาเพิ่มมูลคาจนกลายมาเปน สินคาที่ผานกระบวนการความคิดสรางสรรค และนําไปสูการสงออก
สินคาและบริการของประเทศไทย ทําใหมีมูลคาเพิ่มขึ้นอีก จากการที่มวยไทยไดรับความนิยมอยางกวางขวางและรวดเร็ว จึง
เกิดการเปลี่ยนแปลงรูป (change evolution) แล มีการพัฒนาไปอยางหลากหลาย ไมวาจะเปน การเปดโรงเรียนสอนมวย
ไทย การจัด แข งขั นมวยไทยในสนามกีฬา การสง ออกนักมวยไทยไปแข งขั นในต างประเทศ ภาพยนตร ที่เ กี่ย วกับมวยไทย
อยางเช น ต มยํากุง Beautiful Boxer และมวยไทย live การแสดงโชวสด (live show) เปนตน และเมื่ อป พ.ศ. 2559
คณะกรรมการโอลิม ปกสากล (IOC) ไดเ ล็ง เห็ นถึ งความสํ าคั ญของมวยไทย จึงเกิด การบรรจุม วยไทยลง ในมหกรรมกีฬา
นานาชาติ โอลิ มปก (www.khaosod.com, 2559) ปจจุบันมวยไทยจึงเป นอีกหนึ่ง ธุรกิจที่เกิด การแขงขันกันมากขึ้ นและ
ประสบผลสําเร็จกันอยางตอเนื่อง นับเปนศิลปวัฒนธรรมที่นาสนใจมากชนิดหนึ่ง
เมื่อป พ.ศ.2546 มวยไทยเปนที่รูจักไปทั่วโลก ในชื่อ “องคบาก” กับเรื่องราวภาพยนตรที่แสดงออกถึง ศิลปะการ
ตอสูของไทย “องคบาก” จึงถือวาเปนภาพยนตรไทยที่ประสบความสําเร็จสูงสุดในตลาดโลก และสรางสถิติภาพยนตรทําเงิน
สูงสุดประจําป พ.ศ.2546 ในอันดับที่ 2 ดวยรายได 120 ลานบาท จากการเขาฉายเฉพาะในกรุงเทพฯ และทํารายไดรวมทั่ว
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ประเทศมากกวา 200 ลานบาท รวมไปถึงการเปดตัวรอบปฐมทัศนในระดับนานาชาติครั้งแรก ในงานเทศกาลภาพยนตร
นานาชาติ ณ เมืองโตรอนโต (อเมริกาเหนือ) โดยเขาฉายในโปรแกรม Midnight Madness ตลอดรายการดวยเสียงเชียร จน
เมื่อจบภาพยนตรเรื่องนี้ ยังไดสรางสถิติ The longest standing ovation คือ มีผูเขาชมยืนตบมือนานที่สุดในประวัติศาสตร
16 ปของโปรแกรมนี้ จนทําใหองคบากกลายเปนภาพยนตรที่ฮอตที่สุดในอินเทอรเน็ตแบบขามโลก (Baa-Ram-Ewe)
จากภาพยนตรเรื่อง องคบาก ซึ่งไดจัดทําถึง 3 ภาค นั้น สงผลใหเกิดปรากฏการณ (phenomenon) ที่ทําใหทั่วโลก
รูจักประเทศไทยมากขึ้น สงผลใหมวยไทยเกิดกระบวนการแปรรูปขึ้นหลากหลายลักษณะ ไมวาจะเปนทั้งสินคาและผลิตภัณฑ
กิจกรรมทางการทองเที่ยว โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ไดรับความนิยม ก็คือ มีการนําเอามาสูการแสดงบนเวที ที่มีบทบาทในการ
แสดง คิวบู ดนตรีประกอบ แสง สี ลีลาทวงทาที่สวยงาม เปนตน ใหกับผูชม จัดวาเปนการการโชวกึ่งการตอสู ซึ่งจะสามารถ
เพิ่มอรรถรส ความรูสึกในการรับชมใหกับผูชมมากขึ้น ถือวาเปนการนํามาสูการเคลื่อนที่จากศิลปะการตอสูเขาสูเวทีที่เปน
สากลมากขึ้น จนมาถึงปจจุบันการแสดง องคบาก live show ก็เปนอีกหนึ่งการแสดงของที่นําเอามวยไทย มาแปรรูปใหม ทั้ง
ยังมีรวบรวมหลากหลายองคประกอบทางดานการแสดงมาไวในที่เดียวกัน
ผูวิจัยจึงตองการศึกษาและวิเคราะหการตอยอดวัฒนธรรม จากมวยไทย แลวเกิดการแปรรูป จนเปนรูปแบบ การ
แสดงสด คือ องคบาก live show ในแงของสินคาที่ถูกเพิ่มมูลคาในอีกรูปแบบหนึ่ง นํามาปรุงแตงใหเปนการแสดงที่มีเรื่องราว
ตัวละคร ลี ลาการต อสู ที่ มาประยุกตใ ชร วมกับ เทคโนโลยี ทําให ไม สูญ เสี ยเอกลักษณของศิล ปะการต อสู ของไทย และยั ง
สรางอัตลักษณความเปนของแท (Authenticity) ของมวยโบราณใหเห็น และยังเปนการแสดงที่แทบจะไมมีบทสนทนาอีกดวย
ซึ่งถือวาเปนนาฏการตางๆที่ทําใหศิลปะมวยไทยมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น จัดวาเปนการนําทุนวัฒนธรรมมาตอยอดและสราง
มูลคาเพิ่ม โดยอาศัยทฤษฎีหวงโซคุณคา (Value chain) และพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่ง ทั้งยังถือวาเปน
หนึ่งตัวอยางที่ควรศึกษาความเปนตนแบบของทุนทางวัฒนธรรม
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษา และวิเคราะหการตอยอดและการสรางมูลคาทุนทางวัฒนธรรมในรูปแบบ live show กรณีศึกษา“องค
บาก live show”
แนวคิดและทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดทุนวัฒนธรรม มีผูใหคํานิยามไวหลายทาน ดังนี้
รังสรรค ธนพรพันธุ (2539) กลาวถึง ทุนทางวัฒนธรรมเกี่ยวโยงกับการเติบโตของอุตสาหกรรมที่ผลิตสินคาและ
บริการ ที่มีมิติทางวัฒนธรรม ทั้งนี้เพราะสินคาและบริการเหลานี้มีการฝงตัวของวัฒนธรรมการลงทุนที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
การลงทุน รายจายทางวัฒนธรรม คือ คาใชจายที่ชวยกิจกรรมดานวัฒนธรรมไดรับการจรรโลงและเกิดการเติบโตงอกงาม
ดิเรก ปท มศิ ริวัฒน (2549) ไดกลาวถึง คําวา “ทุนวัฒ นธรรม” วาเป นประเด็นที่มี ความสํ าคั ญต อพัฒ นาการ
เศรษฐกิจ และสัง คม ทุ นวัฒนธรรมมีค วามเปนพลวัต รสู งเนื่องจากโลกป จจุบันมีการติด ตอถึง กันได อย างสะดวกรวดเร็ ว
นอกจากนี้ วิวัฒนาการของภู มิปญ ญาและทุนวัฒนธรรมไทยที่เ ริ่มตั้ งแต ในอดีตชุ มชนอยู กันแบบพึ่ งพาอาศัยใชระบบ การ
แลกเปลี่ยนแทนการซื้อขายดวยเงินตรา มีความนับถืออาวุโส ยอมรับในสถานะชนชั้น เรื่อยมาถึงการยอมรับเทคโนโลยี ระบบ
ตลาดทุนนิยม คานิยมความร่ํารวย ความเชื่อในวิทยาศาสตร ความมีอคติตอทุนวัฒนธรรมและภูมิปญญาแบบดั้งเดิมวาลาสมัย
จน กระทั่งมาถึงยุคที่เห็นผลกระทบของวัฒนธรรมสมัยใหมและหวนกลับไปหาวัฒนธรรม และภูมิปญญาดั้งเดิมจนนํามาเปน
จุดขายทาง เศรษฐกิจ มีการคนหาศิลปนแหงชาติ ศิลปนพื้นบาน และสนับสนุนการทําวิจัยทางดานวัฒนธรรม
ทุนทางวัฒ นธรรมจึงเปนทุนหลั กในระบบเศรษฐกิจ ไมวาจะภาคอุตสาหกรรมและภาคบริ การ ทําให สินคาและ
บริการทางดานวัฒนธรรมมีการขยายตัวอยางกวางขวาง สินคาและบริการทางวัฒนธรรมที่หลายหลายไดถูกผลิตและกระจาย
ไป เกือบทั่วโลก ส ง ผลให ห ลายประเทศหั นมาสนใจและให ความสํ าคั ญ กับ ทุนทางวัฒ นธรรม ซึ่ง จะเปนขอไดเ ปรี ย บและ
เอกลักษณเฉพาะของประเทศนั้นๆ
ทฤษฎีหวงโซมูลคา (value chain) ของ (Michael E. Porter) การมองหาโอกาสที่สามารถ แขงขันโดยเริ่มตนดวย
การกําหนดเปาหมายหรือผลลัพธที่ตองการ แลวจึงกําหนดกิจกรรมหลักๆ (primary activity) และกิจกรรมรอง (support
activity) ที่ควรจะตองเกิดขึ้นเพื่อใหบรรลุเปาหมายหรือผลลัพธนั้นๆ
โกศล ดีศีลธรรม (2558) กลาวถึง ปจจัยหลักแหงความสําเร็จทางธุรกิจ ก็คือ ผลตอบแทนการดําเนินงาน เกิดจาก
ความสามารถสงมอบคุณคาไดตามความตองการลูกคา ทําใหหวงโซคุณคาจึงจะครอบคลุมกิจกรรมตลอดทั้งหวงโซอุปทาน จะ
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ไมใชเพียงแคกิจกรรมภายในองคกร และมุงเนนกระบวนการเพิ่มคุณคา ไมวาจะเปน การจัดหาจัดซื้อ การกระจายสินคา และ
การดําเนินธุรกรรม ระหวางองคกรกับคูคา ซึ่งการเคลื่อนยายทรัพยากรจากจุดเริ่มตนไปยังกระบวนการถัดไปจะเกิดการเพิ่ม
คุณคาความสัมพันธ ระหวางหวงโซคุณคากับหวงโซอุปทานได และ“หัวใจหลักของสัมพันธภาพทางตลาด คือ ความรวมมือกัน
เพื่อสรางคุณคาใหเกิดขึ้นทั้งสองฝายมากกวาการตอสูกันเอง”
ในหลายงานวิจัยไดมีการนําเอาทฤษฎีหวงโซคุณคามาใชในการเพิ่มมูลคาของทุนทางวัฒนธรรม อยางเชน งานวิจัย
เรื่องการเพิ่มมูลคาของการแสดงพื้นบานรํามังคละ จังหวัดพิษณุโลก ของกัญญณณัฐ เลิศอริยโภคิน (2554) รายงานวา การ
แสดงพื้นบานรํามังคละ ไดมีถูกปรับใหเพิ่มบทบาททางการแสดงเขาไป จนกลายเปนสินคาทางวัฒนธรรม โดยมีการใชคุณคา
และความหมายผานสื่อการแสดง ทําใหเกิดคุณค าทั้งสามดาน คือ สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ อภิลักษณ เกษมผลกูล
(2557) ยังระบุ ในบทความเรื่องเลาพื้นบานกับการสรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑทองถิ่น (OTOP) ในบริบทเศรษฐกิจสรางสรรค
ผูบริโภคสินคาจะไดรับคุณคาเฉพาะในดานประโยชนใชสอยและความสวยงามทางดานรูปลักษณมากกวา แตเรื่องเลาพื้นบาน
จะชวยสรางคุณคา ความหมาย และรวมไปถึงความภาคภูมิใจของคนในทองถิ่นนั้นๆ กลับไปดวย ทั้งนี้ตองมีการสรางสรรคที่
ตองไมใหคุณคา กับรายไดทางเศรษฐกิจมากเกินไปกวาความสมดุลระหวางรายไดกับการรักษาวัฒนธรรมดวย
ระเบียบวิธีวิจัย
ในการศึ กษาวิจัย ครั้งนี้ใช วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ในการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค า
(value added) ของการแสดงองคบาก live show เปนการนําเอาศิลปะการตอสูซึ่งเปนทุนวัฒนธรรมของประเทศ ใชวิธีการ
เก็บขอมูลจากเอกสารการวิจัยที่เกี่ยวของ (documentary research) และการสังเกตการณแบบมีสวนรวม (participatory
observation) กับผูที่เกี่ยวของ (key informants) ซึ่งมีกระบวนการดังนี้
1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของ อาทิ บทความ วิทยานิพนธ และบทสัมภาษณจากสื่อตางๆ อัน
ไดแก โทรทัศน นิตยสาร หนังสือพิมพ สื่อออนไลน และสิ่งพิมพตางๆ
2. สังเกตการณ โดยการชมภาพยนตร และการแสดงสดองคบาก live show
3. วิเคราะหขอมูล โดยอาศัยแนวคิดทุนวัฒนธรรม ทฤษฎีหวงโซคุณคา
4. สังเคราะหขอมูล จากเอกสารที่ไดจากการคนควาในขอที่ 1 รวมกับการสังเกตการณในขอที่ 2 และสรุปผล
พรอมขอเสนอแนะหรือแนวทางในการนําไปประยุกตใช
ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยขอมูลจากหลากหลายแหง พบวา องคบาก live show ประสบความสําเร็จเปนอยางยิ่งหลังจาก
เปดตัวอยางเปนทางการไปเมื่อเดือนเมษายน 2560 ซึ่งในงานเปดตัวก็มีพันธมิตรทางธุรกิจมารวมงานและใหความสนใจเกือบ
ทุกวงการ และดวยรูปแบบการแสดงของ องคบาก live show ไมมีบทพูด ใชการแสดงแบบแนว reality action จึงทําใหผูชม
ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ มีความเขาใจและสนุกสนานไปกับการแสดง ทั้งเรื่องราวทางการแสดงก็เปนการหยิบยกบางชวง
บางตอนมาจากภาพยนตรที่ โ ด งดั ง ไปทั่ วโลก เมื่ อป 2546 ซึ่งเรื่ องราวโดยรวม คื อ ชาวต างชาติ ม าจางและขอซื้อเศี ย ร
พระพุทธรูปเพื่อนําไปเปนของที่ระลึก โดยมีนักสูประจําหมู บานอาสา ผจญภัยตอสูเพื่อนําเอาเศียรพระพุทธรูปกลับคืนมา
ใหกับหมูบานของตนเอง จากเรื่องราวขางตน ทางองคบาก live show ไดนํามาแปรรูปใหเปนการจําลองเปนฉากขึ้นเพื่อให
ผูชมขาถึงสถานการณในชวงเวลานั้นไปดวยกันกับนักแสดง เชน ฉากเยาวราช จําลองถนนเยาวราช ฉากถนนขาวสาร ซึ่งผูชม
จะไดมีประสบการณกับสถานที่นั้นๆ ทั้งนกทองเที่ยวตางชาติจะรูจักกันดีในสองสถานที่นี้ หรือแมกระทั่งตัวละครเอง ก็นํา
นักแสดงบูจริงมา ตอสูจริง ทั้งยังใหเห็นถึงลีลาของการเคลื่อนไหวมวยไทย พรอมทั้งการแตงกายของเสื้อผาที่เรียบงายลงตัวตอ
การเคลื่อนไหวของรางกาย เพื่อใหเกิดการรับรูและเกิดอารมณรวม ทั้งยัง เกิดอรรถรสในการรับชม ทั้งโกรธแคน เสียใจ รัก
สงสาร และตลกไวในที่เดียวกัน รวมไปถึงการจินตนาการในขณะนั้นตลอดเวลาที่รับชม ไมเพียงแคการแสดงเทานั้นที่สามารถ
สะกดใจผู ชมแล วนั้น ถาในมุม มองวิสัย ทัศ นข องผูบ ริห ารเอง ก็ยั งตั้ งเปาที่จะใหโ ชวนี้ เป น tourist attraction ที่ หนึ่งใน
ประเทศไทย ทั้งยังเปนเสมือนโชวที่ดึงดูดคนไทยในเรื่องของ วัฒนธรรมความเปนไทยที่คนไทยตองไปชมอีกดวยเชนกัน
องคบาก live Show ไดนําเอาศิลปะการตอสูของไทย อยางมวยไทยเขาไปเปนแกนของเรื่อง โดย องคบาก Live
show ยึดหลักของการ สูจริง เจ็บจริง ในการดึงดูดใจของผูชม สมศักด เตชะรัตนประเสริฐ (2560) ยังใหสัมภาษณ ถึงวา การ
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คงอรรถรสของการตอสูที่หนักหนวง สมจริง ไมแพใน ภาพยนตร และจะเต็มไปดวยความทาทายขึ้นอีกหลายเทาตัว ซึ่งจะเปน
การแสดงสดที่ไมมีการผานมุมกลอง ไมมีการตัดตอภาพ ทุกอยางตองเกิดขึ้นสดๆ แบบเรียลไทมบนเวทีแบบมวนเดียวจบ
ถกลเกียรติ วีรวรรณ (2560) กลาวไววา“ศาสตรภาพยนตรกับศาสตรเวที ถึงแมวามันจะเปนการเลาเรื่องๆ เดียวกัน
แตเปนการเลาคนละแบบกัน ภาพยนตรเลาดวยภาพผานมุมกลอง แตวาศาสตรเวทีจะไมมีมุมกลอง ทุกอยางมันจะ wide
shot หมด เราจะทําการ Blocking อยางไร จะทําการเลาเรื่องอยางไร เวทีจะตัดภาพไปตัดภาพมาอยางไร มันจะชิพซีนแตละ
ซีน เชื่อมตอเรื่องราวในซีนอยางไร มันเหมือนเปนอีกภาษาหนึ่ง”
องคบาก live show ถือวาเปนการเพิ่มมูลคาของทุนทางวัฒนธรรมอยางแทจริง ดังหวงโซคุณคาที่กลาวถึงกิจกรรม
หลัก และกิจกรรมสนับสนุน
1. กิจกรรมหลัก (primary analysis) ไดแก
- ปจจัยการผลิต (inbound logistic) เปนการนําเรื่องราวเดิมที่จากภาพยนตรไทยที่โดงดังมาแลวเมือป 2556 สูการ
แสดงสดครั้งแรกของโลก ที่เนนการความมันสในรูปแบบของการนําเสนอฉากแอคชั่น เพื่อใหผูชมมีความสนุกสนานและลุนไป
กับการแสดง (วินิจ เลิศรัตนชัย, 2560) “องคบาก ไลฟ คือการนําเอาภาพยนตรแหงคุณคามาสูเวทีแสดงสด ดวยหลักการสู
จริง เจ็บจริง เพียงหนึ่งเดียวในโลก เปนไลฟโชวที่จะเต็มไปดวยการใชสเปเชี่ยลเอฟเฟกต (special effect)และเทคนิคตางๆ
นําไปสูความอลังการ สมบูรณแบบมากที่สุด
- การดําเนินงาน (oparation) เปนการโชวที่เอาศิลปะทุกแขนงเขามาผสมผสาน ทั้งการเตน การแสดง การตอสูใน
รูป แบบต างๆ โดยเฉพาะมวยไทย รวมไปถึง เทคนิค พิเ ศษ และศาสตร การแสดงละครเวที ผสมผสานกันอย างลงตัว โดย
ระยะเวลาในการแสดง 75 นาที ซึ่งทํ าให ผูเข าชมเกิดความรูสึกระทึกใจ ตื่ นเต น และจะมีเรื่ องราว ที่ ทําใหผูเข าชมแปลก
ประหลาดใจอยูตลอดเวลา การแสดงนั้นเนนทาทางเพื่อจะสื่อสารกับคนดูโดยการไมมีบทสนทนาใดๆ โดยเนนการสื่อสารผาน
การตอสูสงผลใหงายตอการสื่อสารกับผูเขาชาวตางชาติใหเขาใจในการแสดงอีกดวย
- การกระจายสินคา (outbound logistic) ในงานแถลงขาวเปดตัวของ องคบาก live show ไดมีการเชิญ บริษัท
ทองเที่ ยวจํานวนมากมาย ร วมทั้งจัดแสดงสินคาภายในงาน และสถานที่ในการแสดงอยูใ จกลางของกรุ งเทพฯ คือ โชว ดี
ซี (Show DC) ชยดิฐ หุตานุวัชร (2559) กลาววา “สถานที่ดังกลาวนับเปนศูนยกลางและจุดหมายปลายทางดานไลฟสไตล ที่
แทจริงของไทยและเอเชีย ภายใตแนวคิด “ชอป & เอ็นจอย” ซึ่งเติมเต็มประสบการณดานการซื้อหาสินคา พรอมเต็มอิ่มไปกับ
ความบันเทิงหลากหลายในที่เดียว เมื่อเปดทําการนาจะสามารถดึงดูดผูคนไดกวา 100,000 คนตอวัน โดยแบงเปนนักชอปชาว
ไทยและตางชาติอยางละ 50/50 การมีองคบาก ไลฟ โชว เปดการแสดงที่โ ชว ดีซี เชื่อวาจะเปนสวนหนึ่งที่ชวยดึงดูดให
นักท องเที่ ย วเข าศู นย การค าของเรารวมถึ ง ประเทศไทย เช นเดี ย วกับ ที่ ผู ค นทั่ วโลกนิย มไปเยี่ ย มชมไลฟ โ ชวที่ ล าสเวกั ส
สหรัฐอเมริกา หรือที่ยานมงมารต ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส”
- การขายและการตลาด (marketing and sales) Show DC สถานที่ในการจัดแสดง สปอรตอารีนา มีความพรอม
ทุกๆ ประการไมวาจะเปนเทคโนโลยีแสง สี เสียง เวที และความกวางขวางของสถานที่ เพื่อใหผูชมสามารถเขาถึงการแสดง
ตรงหนาไดอยางครบรสเต็มอารมณ รวมไปถึงไดรับความสะดวกสบายตางๆ อยางครบครัน ที่มีบริการภายในศูนยการคาโชว ดี
ซี ระหวางรอชมการแสดงก็สามารถจะชอปปง ทําสปา ทานอาหาร ไดที่เดียว อีกทั้งยังเดินทางสะดวก มีที่จอดรถบริการอยาง
พรั่งพรอมกวา 1,200 คัน สําหรับรถยนตและรถตู รวมถึงที่จอดรสบัสสําหรับกรุปทัวรถึง 100 คัน อีกทั้งยังมีและการทํา
โปรโมชั่นตางๆ ไมวาจะเปนสวนลดในการจองตั๋วลวงหนา และชองทางในการซื้อตั๋วผ านระบบออนไลด เช น Thai Ticket
Major ซึ่งงายตอการจองที่นั่งอีกดวย ที่นั่งในการรับชมก็มี ราคาใหเลือกชม เชน ราคา 1,500 บาท จะอยูตรงกลางโรงละคร
ราคา 2,000 บาท จะใกลกับเวที ไวสําหรับคนที่อยากชมและเก็บรายละเอียดการแสดงทุกๆ action และราคา 2,500 บาท
เปนที่นั่งแบบ balcony ขึ้นไปขางบนเหมือนแขกพิเศษ (VIP)
. กิจกรรมสนับสนุน (support analysis)
- โครงสรางพื้นฐาน (firm infrastructure) ในเรื่องการรวมตัวและรวมทุนของยักษใหญ 3 ราย ที่มีความชํานาญ คือ
คุณบอย ถกลเกียรติ วีรวรรณ จากซีเนริโอ เจาตํารับละครเวที คุณปรัชญา ปนแกว ผูกํากับภาพยนตร องคบาก และคุณวินิจ
เลิศรัตนชัย ผูอํานวยการสรางโชว ซึ่งถือวาเปนพันธมิตรที่มีความแข็งแกรงเปนอยางมาก วินิจ เลิศรัตนชัย (2559) กลาวถึง
บริษัท อุลตรา ไทเกอร จํากัด วา “กอตั้งขึ้นมาดวยความมุงมั่นที่จะนําเสนอปรากฏการณเอ็นเตอรเทนเมนตที่ ฉีกกรอบ โดย
สรางสรรค “องคบาก live show” ในรูปแบบการแสดงสด ที่ทั้งสด ใหม สมจริง และลุนระทึก ดวยทุนสราง 300 ลานบาท
การันตีคุณภาพโดยพันธมิตรผูรวมผลิต ซึ่งลวนเปนเบอรหนึ่งของวงการ ไดแก สหมงคลฟลมล ซีเนริโอ และด็อกเตอรเฮด รวม
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ถึงเฟรชแอร นอกจากนี้ยังมีคุณปรัชญา ปนแกว ดูแลคุณภาพการแสดงสดหรือไลฟโชวใหกับเรา จึงเปนครั้งแรกในโลกขององค
บาก ในรูปแบบการแสดงสดที่ผูชมจะไดสัมผัสกับประสบการณตอสู ที่ทั้งดุ เด็ด เผ็ด มัน ของมวยไทย หวาดเสียวกับเทคนิค
การป องกันตัว พรอมด วยสเปเชีย ลเอฟเฟกต จัดเต็ ม สมจริงทุ กมิติ รวมถึ งการถายทอดอารมณค วามรู สึก ที่ ผูชมจะไดยิ้ ม
หัวเราะ และมีน้ําตาไปกับตัวแสดง เรียกได วาตลอด 1 ชั่วโมง 15 นาที ผูชมจะไดสัมผัสความมันสถึงอารมณ ครบอรรถรส
แบบ 360 องศา ไมแพไลฟโชวของตางประเทศ”
- ทรัพยากรมนุษย (human resource management) การสรรหาทีมบูมือดีของประเทศ จํานวนมากกวา 60 ชีวิต
พรอมทั้งการฝกฝนพัฒนา ดานการตอสูที่ใชเวลาฝกคอนขางนานมาก เพราะเปนการตอสูแบบสดๆ เราจะรักษาความสมจริง
เอาไวเรียกไดวา เปนการแสดงแรกของโลก ที่ผูชมจะไดเห็นการแสดงการตอสูที่สมจริง ดุเดือด รวบรวมทุกความโหดเอาไว
(ถกลเกียรติ วีรวรรณ, 2560) ในสวนของฉากคิวบู Ann Keawta (2560) ไดใหสัมภาษณวา “เห็นไดชัดวา ทีมบูมีความ
เชี่ยวชาญและฝกซอมมาเปนอยางดี โดยผูแสดงสวนใหญมาจากพันนานักบู ทายาทที่สืบทอดผลงานตอจากพันนา ฤทธิไกร
อดีตนักบูแถวหนาของไทย ที่เคยฝากฝมือกํากับคิวแอคชัน (action) ในภาพยนตรเรื่ององคบาก”
- การพัฒนาเทคโนโลยี (technology development) มีการนําเอาฉาก เทคนิค แสง สี เสียง สลิง ไฮโดรลิค เขา
มาใชจํานวนมาก โดยเฉพาะฉากที่ใหความสําคัญกับความเปนไทย เชน การนํารถตุกตุกเขาฉาก เพื่อใหผูชมรูถึงจุดเดนหนึ่ง
ของประเทศไทยดวย และทําการสรางเวทีแสดงเพื่อโชวโดยเฉพาะ ออกมาเปนฮอลลโอโถงมากตั้งแตแรกเห็นทั้งสูงและกวาง
เกาอี้นั่งเปนสโลปสูง นั่งสบายไมมีคําวาบังกัน เวนระยะหางหัวเขาไมชน เวทีแสดงใหญมากกวางถึง 40 เมตร และลึก 30 เมตร
ดานหลังเปนจอหนังที่เปดออกได เพื่อเคลื่อนอุปกรณฉากเขา-ออก มีประตูใหญสองดานเวทีที่นักแสดงและอุปกรณโยกยาย
เพื่อความสะดวกยิ่งขั้น และที่สําคัญมันเปนฮอลล (hall) ที่มีความสูงถึง 21 เมตร ถือไดวา เปนฮอลลที่ทันสมัยและหรูหรา
แหงใหมของกรุงเทพฯ
- การจัดซื้อ (procurement) การระดมทุน 300 กวาลานในการจัดทําโชวครั้งนี้ ไมวาจะเปน สถานที่ที่จัดสรางขึ้น
ใหมเพื่อรองรับการแสดง Reality action ซึ่งถือวาเปนโรงละครแบบ Sport Arena ที่หรูหรา และไมวานั่งตรงไหนก็เห็นชัดทุก
มุมของเวที เทคนิคพิเศษ ที่ทําขึ้นเพื่อโชวนี้โดยเฉพาะ นักแสดงกวา 60 ชีวิต ซึ่งถือวาเปนการระดมทุนครั้งใหญ สําหรับการ
แสดงสด
ปจจุบันการจัดการแสดงสดในรูปแบบธุรกิจที่หวังซึ่งผลกําไรในประเทศไทยมีหลากหลาย ไมวาจะเปนภูเก็ตแฟนตาซี
จัง หวัด ภู เ ก็ต มวยไทย live show และสยามนิร มิ ต กรุ ง เทพฯ เป นตน ซึ่งการแสดงสดเหล านี้ลวนมี การนําเอาทุนทาง
วัฒนธรรมมาแปรรูป เพื่อสรางมูลคาทางดานเศรษฐกิจ รวมไปถึงการกําหนดอาศัยซึ่งหวงโซคุณคา โดยการมองเห็นโอกาส ใน
การนําไปสูเปาหมายและผลลัพธที่ตองการ ซึ่งทําใหแตละการแสดงนั้นมีการสรางเอกลักษณของการแสดงของแตละการแสดง
ที่แตกตางกัน เพิ่อดึงดูดซึ่งกลุมเปาหมายของแตละพื้นที่ ทั้งนี้ ถือวาการแสดงสดนั้นผลชวยสงเสริมและสรางมูลคาใหกับเศ
ราฐกิจ สังคมของประเทศไดอีกหนึ่งดวย
สรุปและอภิปรายผล
“องคบาก live show” เปนการแสดงสดอยางหนึ่งที่นิยมมากในหมูนักทองเที่ยว โดยเฉพาะนักทองเที่ยวชาวจีน ที่
เปนตลาดใหญของโลกทีเดียว องคบาก live show ถือวาเปนการนําเอาทุนทางวัฒนธรรมมาสรางมูลคาเพิ่มซึ่งถือวาเปนตนน้ํา
ของทฤษฎีหวงโซคุณคา กิจกรรมหลักหรือที่เปนกิจกรรมตนน้ําเกี่ยวกับการหาเรื่องราวในการจัดการแสดง กิจกรรมที่ชวย
สนับสนุน คือการสรางสรรคผานการนําเทคโนโลยีและออกแบบจัดทํา และกิจกรรมสนับสนุนสุดทายคือการจําหนายและการ
จัดซื้อ ดังนั้นองคบาก live show นําเอาทุนทางวัฒนธรรมไปฝงตัวเขาไปจนเกิดเปนสินคาวัฒนธรรม ซึ่งองคบาก live show
เปนธุรกิจหนึ่ง ที่มีเ ปาหมายคือ ผลกําไร โดยการนําเอาทุนทางวัฒนธรรม อันไดแ ก เรื่องราว เนื้อหา การแสดง รวมไปถึ ง
ศาสตรของละครเวที มารวมกันและสรางความโดดเดนใหกับธุรกิจ โดยสรางความแตกตางและจุดขายใหกับทุนทางวัฒนธรรม
ซึ่งมีประโยชนและมีผลตอการเสริมสรางภาพลักษณ และ อัตลักษณของประเทศ มีผลตอการสงเสริมการกําหนดตําแหนงของ
ประเทศในเชิ ง ยุ ท ธศาสตร (strategic) และยั ง มี ส ว นสํ าคั ญ ในการส ง เสริ ม ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั นของประเทศ
(positioning) ในประชาคมโลก นอกจากนี้ยังเปนการกระตุนใหขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศไดอีกดวย ดังนั้นกระบวนการสรางมูลคาขององคบาก live show ซึ่งเอาทุนทางวัฒนธรรมไปใชประกอบนั้น มี
การอาศัยสิ่งเหลานี้
1) การศึกษาจุดเดนของมวยไทยและนํามาปรับใหกลมกลืนสอดคลองกับกลุมเปาหมาย อันไดแก นักทองเที่ยวที่ชื่น
ชอบการต อสู ข องร างกายที่ อาศั ย พลั ง ทางกาย บวกกับ พลั ง ทางจิต วิญ ญาณ รวมไปถึ ง การเคลื่ อนไหวของร างกาย และ
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สติปญญา ของศิลปะการตอสูของไทยที่มีกับคูตอสู จนเกิดเปนคานิยมและวิถีชีวิตของสังคมในประเทศไทย และตางประเทศ
มวยไทยจึงมีการผลิตเปนสินคาที่มีการปรับปรุงรูปแบบที่เหมาะสม ดูทันสมัยและออกแบบใหเกิดความแปลกใหมนาสนใจ อยู
เสมอ แตยังคงเอกลักษณทางวัฒนธรรมความเปนไทยอยู
2) การสรางสรรค เรื่องราวใหสอดคลองกัน กับภาพยนตรไทยเรื่ององคบ าก ซึ่งสรางชื่อเสียงใหกับประเทศไทย
มาแลว นับเปนการสรางคุณคาใหกับสินคา และการนํา "นวัตกรรม" ทางดานกระบวนการผลิต ความคิด เขามาจัดการเพิ่ม
มูลคาใหนา สนใจขึ้น
3) การมีสวนรวม และทักษะดานการบริหารจัด การ ของสามบริษัทยักษใหญในเมืองไทย ซึ่งต างมีประสบการณ
เฉพาะดานและเคยประสบผลสําเร็จมาแลว รวมไปถึงเงินทุนที่มหาศาล ซึ่งถือเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหธุรกิจสามารถประสบ
ความสําเร็จได
ขอเสนอแนะ
จากการสรางมูลคาเพิ่มของทุ นทางวัฒนธรรมของ องคบาก live show ทําใหการแสดงสดนี้ จัดสรางขึ้นมาเพื่ อ
มุงหวังหารายไดและผลกําไรเขาประเทศ โดยผานทุนทางวัฒนธรรมอันเปนมรดกอันล้ําคาของประเทศชาติ และเพื่อใหเกิดมูล
คาที่ยั่งยืน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. การสรางเครือข ายความรวมมื อกับ ต างประเทศ เพื่อชื่ อเสี ย งและเพิ่ มการรั บรู ที่ ม ากขึ้ น อีกทั้ ง ตรงตาม
กลุ ม เปาหมายหลั กคื อนักท องเที่ ย ว เช น การรวมทุ นในการสร างการแสดงหรื อการทํ า Road show ของการแสดงสู
ตางประเทศ เพื่อเปนการประชาสัมพันธของประเทศไดอีกทางหนึ่งดวย
2. งานวิจัยชิ้นนี้จะนําผลไปสูงานวิจัยในชิ้นตอไปของผูวิจัย ในเรื่องของการสรางตราสินคาแหงชาติ (national
branding) ในเชิ งเศรษฐกิจ 4.0 โดยเฉพาะทุนทางวัฒนธรรมอีกหลายแขนง เพื่ อสร างการรับรู ของผูบริ โภค ซึ่ง สงผลต อ
ภาพลักษณของสินคา และอัต ลักษณข องประเทศ ตามนโยบายขั บเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในปจจุบัน ภายใตชื่ อ
“ประเทศไทย 4.0 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ขับเคลื่อนไปพรอมกับนวัตกรรมและนําสิ่งที่คุณคาของประเทศมาสรางมูลคาเพิ่ม
เอกสารอางอิง
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แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซ
ศิริวรรณ แก่นจันทร์
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซ เพื่อศึกษา
รูปแบบการดําเนินชีวิตที่ส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซ เพื่อศึกษาพฤติกรรม
ผู้บริโภคที่ส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซของผู้บริโภค และเพื่อสร้างแนวทางการพัฒนา
กลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซ โดยทําการเก็บข้อมูล กลุ่มผู้บริโภคที่เลือกใช้บริการธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซ ใน
จังหวัดชลบุรี รวมทั้งสิ้น 400 คน การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และส่วนการ
ทดสอบสมมติฐานนั้นใช้การทดสอบความแตกต่างระหว่าง ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มากที่สุด จํานวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.25 มี
อายุระหว่าง 30-40ปี มากที่สุด จํานวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.75 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 247 คน คิดเป็น
ร้อยละ 61.75 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท มากที่สุด จํานวน 174คน คิดเป็นร้อยละ 43.50 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า
20,000 บาท จํานวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.25 รูปแบบการดําเนินชีวิตของลูกค้าธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซ ด้านกิจกรรมมี
ความสํ า คั ญ มากที่ สุ ด คือ มั ก ชอบไปในสถานที่ที่ ทั น สมั ย และสะดวกต่อ การเดิ น ทาง ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า
พฤติกรรมผู้บริโภคที่แตกต่างกันส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซ และรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตของลูกค้าธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซ ความสัมพันธ์ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซของ
ผู้บริโภค และแนวทางส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจโคเวิร์คกิ้ง สเปซ
คําสําคัญ : ธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซ ส่วนประสมทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด รูปแบบการดําเนินชีวิต
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The Marketing Development Stategies Directions For
Co-Working Space Business.
Siriwan Kaenchant
e-mail: duchdao1706@gmail.com

Abstract
This research aims to study consumer behavior in the selection of a business Co - Working space
to study the pattern of consumer behaviors that affect the marketing mix of Co-Working Space business
and to develop a marketing strategy for business Co – Working Space as quantitative research. By
collected data of consumers who selected Co – Working space in Chonburi, a total of 400 people with a
Survey Research Method by questionnaire method for collecting data. Researchers have established
guidelines to perform the research by determining the sample population, sampling and data collection.
Next, the researchers applied data processing using software SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences), which is used in statistical data analysis, frequency, percentage, mean and standard deviation.
The hypothesis testing is used to test the difference between, the average of the two sample groups, the
Independent Sample t - test and test the difference between the average of the samples over the two
groups using analysis, ANOVA (One - way Analysis of Variance) and for the Pearson correlation co efficient
the relationship to make a confidence level is 95 percent significance level of 0.05
The results showed that the majority of respondents were 217 females, accounting for 54.25%.
Age is between 30-40 years, the most number of 151 people is 37.75%. There were 247 bachelor
degree holders, accounting for 61.75%. Most of the 174 employees were employees, accounting for
43.50%. The average monthly income was less than 20,000 baht, accounting for 117% or 29.25%.
The lifestyle of co-working space customers is most important. And convenient to travel The
results of hypothesis testing showed that Different consumer behaviors affect marketing mix of
customers, co-working space and lifestyle of co-working customers. Relationship to market mix
factor of co-working business. Space of the consumer And co-working space development
Keywords : Co-Working Business, Marketing Mix, Consumer lifestyle
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บทนํา
ปัจจุบันภาคธุรกิจหันมาให้ความสําคัญกับทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน (Intangible Assets) และความคิดสร้างสรรค์
(Creativity Base) มากขึ้น ธุรกิจบริการซึ่งสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงทวีความสําคัญมากขึ้น ประกอบกับ
ภาครัฐได้เล็งเห็นความสําคัญของภาค บริการต่อเศรษฐกิจของประเทศ จึงเร่งให้มีการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการ โดยได้
วางแนวทาง ในการพัฒนาธุรกิจบริการให้สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้ นอกจากนี้ธุรกิจบริการจัดว่า มีความ
หลากหลายสูง เมื่อพิจารณาจากธุรกิจบริการที่มีหลากหลายชนิด ตลาดอาคารสํานักงานในกรุงเทพมหานคร ช่วง 6–7 ปี ที่
ผ่านมา พบว่ามีอัตราว่างเฉลี่ยน้อยกว่า 10% ถือว่าต่ําที่สุดในช่วงมากกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ค่าเช่าปรับเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในช่วง 3–4 ปี ค่าเช่าที่สูงขึ้นจะเกิดขึ้นในทําเลที่ไม่ไกลจากเส้นทางรถไฟฟ้า ถือเป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจของบริษัทขนาดเล็ก สตาร์ท-อัพและSME
นอกจากนั้น ธุรกิจสตาร์ท-อัพหรือSME อาจจะยังไม่พร้อมหรือมั่นใจพอที่จะเช่าพื้นที่ในอาคารสํานักงาน ดังนั้นโคเวิร์คกิ้งสเปซ จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคนที่ทํางานฟรีแลนซ์ที่ต้องการพื้นที่ทํางานที่ดูเป็นทางการกว่าที่บ้านแต่
ไม่จริงจังแบบพื้นที่สํานักงานในรูปแบบเดิมและมีสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับการทํางานรวมทั้งมีภาพลักษณ์ที่ดูดี นอกจากนี้
โค-เวิร์คกิ้งสเปซ ยังมีบรรยากาศที่ผ่อนคลายมากกว่าเซอร์วิสออฟฟิศ และที่สําคัญที่สุดคือมีค่าเช่าที่ต่ํากว่า ซึ่งโดยทั่วไปจะมี
สิ่งอํานวยความสะดวกแบบพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับการเป็นพื้นที่ทํางาน เช่น โต๊ะทํางาน ระบบ wi-fi ความเร็วสูง ห้องประชุม
รวมทั้งพริ้นเตอร์และอุปกรณ์สํานักงานอื่น ๆ (สุรเชษฐ กองชีพ. 2559)
โค-เวิร์คกิ้ง สเปซ เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในหลายปีก่อนหน้านี้ทั่วโลก ผู้ใช้ส่วนใหญ่คือคนที่สามารถทํางานผ่าน
อินเตอร์เน็ตรวมทั้งพวกฟรีแลนซ์และธุรกิจสตาร์ท-อัพ และมีจํานวนไม่น้อยที่ผู้ใช้เป็นนักท่องเที่ยวที่สามารถทํางานที่ใดก็ได้ที่
สามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตได้
ดังนั้นรูปแบบของโค-เวิร์คกิ้งสเปซ จึงเป็นที่ยอมรับในวงกว้างไปทั่วโลก ทําให้จํานวนของ โค-เวิร์คกิ้งสเปซ เพิ่มขึ้น
ต่อเนื่องทั้งในสหรัฐ อเมริกา ยุโรป และทั่วเอเชียรวมทั้งในประเทศไทย (ฐานเศรษฐกิจ. 2559) สําหรับความนิยมของโค-เวิร์ค
กิ้ง สเปซ ในประเทศไทยเริ่มมีมากขึ้นตามกระแสโลก หลังจากที่พื้นที่รอบนอกโดนน้ําท่วมในช่วงไตรมาส 4/2554 คนจํานวน
มากไม่สามารถเดินทางไปทํางาน ที่บริษัท ดังนั้นจึงทํางานที่บ้านแทน หลังจากนั้นโค-เวิร์คกิ้ง สเปซ จึงเกิดขึ้นอย่างเป็น
ทางการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดรับกับจํานวนของฟรีแลนซ์หรือคนที่สามารถทํางานที่บ้านได้เพิ่มขึ้นทุกปีซึ่ง โค-เวิร์คกิ้ง
สเปซ มีความเหมาะสมกับคนที่ทํางานในกลุ่มนี้ ผู้ให้บริการโค-เวิร์คกิ้ง สเปซ ในประเทศไทย ขยายการให้บริการของตนเองไป
ในทําเลใหม่และมีรูปแบบใหม่ ๆ ออกมารวมทั้งมีการร่วมทุนกับพันธมิตรอื่น ๆ (ฝ่ายวิจัย คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล
ประเทศไทย. 2559)
ในฐานะที่ผู้ศึกษามีความสนในธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซ ทําให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนากลยุทธ์
การตลาดสําหรับธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซ ผลการศึกษาจะทําให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง
สเปซในจังหวัดชลบุรีและจะเป็นประโยชน์ให้ผู้ให้บริการในธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซ รวมทั้งสามารถนําไปปรับปรุงกลยุทธ์ทาง
ตลาดของธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซ ที่สนใจจะใช้ข้อมูลประกอบ ในการวางแผนการตลาดต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซ
2. เพื่อศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตที่ส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้า
ธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซ
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซ
ของผู้บริโภค
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4. เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซ
ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยนี้ใช้ข้อมูลปฐมภูมิ ซึ่งจะทําการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่สนใจเลือกใช้
ธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซ ในจังหวัดชลบุรี โดยผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของวิจัยดังนี้
1. ด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริโภคที่เลือกใช้ธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซ ในจังหวัดชลบุรี
2. ด้านเนื้อหาศึกษาครั้งนี้ คือ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7ps) และการพฤติกรรมผู้บริโภค
3. ด้านระยะเวลาในการดําเนินวิจัย ระหว่างเดือน สิงหาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2559
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ข้อมูลส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- รายได้
- อาชีพ
- การศึกษา
พฤติกรรมการบริโภค (6W 1H)
- ใช้บริการบ่อยแค่ไหน
- วันที่ใช้บริการ
- เวลาใช้บริการ
- ความครบถ้วนของการใช้บริการ
- ทําไมถึงเลือกใช้บริการ
- แหล่งข้อมูลข่าวสาร

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps
- ผลิตภัณฑ์ (product)
- ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (price)
- ช่องทางการจัดจําหน่าย (place)
- ส่งเสริมการตลาด (promotion)
- พนักงานให้บริการ (people)
- กระบวรการบริการ (process)
- ลักษณะทางกายภาพ (physical
evidence)

รูปแบบการดําเนินชีวิตของลูกค้า
ธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซ
- ด้านกิจกรรม
- ด้านความสนใจ
- ด้านความคิดเห็น

ผู้วิจัยนํากรอบแนวคิดมาประยุกต์ในเนื้อหาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค แนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด แนวคิดเกี่ยวกับการบริการและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเกี่ยวกับธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซ
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สมมติฐานการวิจัย
1. ผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน จะให้ความสําคัญกับปัจจัยทางการตลาดต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคที่แตกต่างกันด้วย
2. ผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน จะให้ความสําคัญกับปัจจัยทัศนคติต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคที่แตกต่างกันด้วย
3. ปัจจัยทางทัศนคติมีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตของผู้บริโภค
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคทีเ่ ลือกใช้บริการธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซ ในจังหวัดชลบุรี (ที่ไม่ทราบจํานวน
ประชากรที่แน่นอน)
2. สําหรับการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคที่เลือกใช้บริการธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซ ในจังหวัดชลบุรี (ที่ไม่
ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน) โดยใช้สูตรการคํานวณ ของ W.G. Cochran (W.G. Cochran ,1953) โดยกําหนดระดับค่าความเชื่อ
มันร้อยละ 95และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ5จะได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ทั้งสิ้น 400 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาจากตํารา เอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดขอบเขตของการวิจัยและสร้าง
เครื่องมือวิจัย ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย
2. นําข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถาม
3. นําแบบสอบถามที่ร่างได้ ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากอาจารย์ที่ปรึกษา
พิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนําในการแก้ไข ปรับปรุง
4. นําแบบสอบถามที่แก้ไขตามคําแนะนํามาดําเนินการทดสอบ (Try-out) กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน
5. นําแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ ทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability Analysis)
6. ปรับปรุงรูปแบบสอบถามอีกครั้ง แล้วนําเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้
แบบสอบถามที่มีประสิทธิภาพ
8. ผู้ วิ จัย นํ า แบบสอบถามฉบั บ ร่ างที่ ไ ด้ ผ่ านการแก้ไ ขจากผู้ เ ชี่ ย วชาญแล้ ว นํา เสนออาจารย์ที่ ป รึ ก ษา
พิจารณาความสมบูรณ์อีกครั้งและนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน
กับกลุ่มประชากรที่เหลืออยู่จากการคัดเลือกไว้เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการหาค่าความเที่ยงหรือ
ความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม (Reliability Test) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการัดความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม ได้ค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ตามที่ Nunnually (1987) นําเสนอไว้ว่าควรมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.7 ซึ่งถือว่า
แบบสอบถามนี้มีความเชื่อถือได้

สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
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1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้การคํานวณค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนมีดังนี้
1.1 ร้อยละ
1.2 ค่าเฉลี่ย
1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติอนุมานที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่าง ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2
กลุ่ม โดยใช้ Independent Sample t – test และการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2
กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance)
3. สถิติอนุมานใช้ในการหาค่า Pearson correlation coefficiient เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 คือระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ทําแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มากที่สุด จํานวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.25 มี
อายุระหว่าง 30-40ปี มากที่สุด จํานวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.75 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 247 คน คิดเป็น
ร้อยละ 61.75 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท มากที่สุด จํานวน 174คน คิดเป็นร้อยละ 43.50 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า
20,000 บาท จํานวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.25
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค
จํานวนการใช้บริการธุรกิ จโค-เวิร์คกิ้ง สเปซ พบว่ า ผู้ใช้มีการใช้บริการมากที่สุดคือสัปดาห์ละ 1 วั น
จํานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50 รองลงมาคือสัปดาห์ละ 2-3 วัน คิดเป็นร้อยละ 26.50 ใช้บริการนานๆครั้ง จํานวน 94
คน คิดเป็นร้อยละ 23.50 และน้อยที่สุดคือสัปดาห์ละ 4-6 วัน คิดเป็นร้อยละ 19.50 ตามลําดับ
วันที่มีผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้บริการมากที่สุดคือ วันจันทร์-ศุกร์ จํานวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 64.25 รองลงมาคือวัน
เสาร์-อาทิตย์ จํานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.75 และน้อยที่สุดคือวันหยุดนักขัตฤกษ์ จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6
ตามลําดับ
ช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่มาใช้บริการมากที่สุดคือ ช่วงเย็น จํานวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50 รองลงมาคือ ช่วง
บ่าย จํานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.25 และน้อยที่สุดคือ ช่วงเช้า จํานวน 105คน คิดเป็นร้อยละ 26.25 ตามลําดับ
การบริการธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซ ตอบสนองความต้องการมากที่สุดคือ ไม่ครบถ้วน จํานวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ
54 รองลงมาคือ ครบถ้วน จํานวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46 ตามลําดับ
เหตุผลที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้บริการธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซ คือสะดวกในการเดินทาง จํานวน 294 คน คิดเป็นร้อย
ละ 73.50 รองลงมาคือราคาค่าบริการไม่สูงมาก จํานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14,75 มีโปรโมชั่นหลากหลาย จํานวน 15 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.75 และน้อยที่สุดในการเลือกใช้บริการคือสามารถเลือกห้องได้หลายประเภท จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ
8 ตามลําดับ
แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ทําให้คนส่วนใหญ่เลือกใช้บริการธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซ คือ อื่นๆ จํานวน 186 คน รองลงมา
คือ เพื่อนร่วมงาน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.25 โฆษณาจากอินเตอร์เน็ต จํานวน 18คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 สมาชิกใน
ครอบครัว จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 และน้อยที่สุดคือโฆษณาจากโทรทัศน์ จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25
ตามลําดับ
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของลูกค้าธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซ
รูปแบบการดําเนินชีวิตของลูกค้าธุรกิจโค-เวิรค์ กิ้ง สเปซ ด้านกิจกรรม อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.77 โดย
ข้อที่มีความสําคัญมากที่สุด คือ มักชอบไปในสถานที่ที่ทันสมัย และสะดวกต่อการเดินทาง มีค่าเฉลี่ย 3.87 รองลงมาคือ
ชีวิตประจําวันต้องพบปะบุคคลในสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.86 และข้อที่ให้ความสําคัญน้อยที่สุด คือ ความถี่ในการพบปะสังสรรค์
นอกสถานที่ มีค่าเฉลี่ย 3.58
รูปแบบการดําเนินชีวิตของลูกค้าธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซ ด้านความสนใจ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
3.11 โดยข้อที่มีความสําคัญมากที่สุด คือ ชอบทดลองวิธีการทํางานแบบใหม่ ๆ มีค่าเฉลี่ย 3.28 รองลงมาคือ ชอบที่จะเป็น
ผู้นําและชอบสิ่งแปลกใหม่ มีค่าเฉลี่ย 2.98 และข้อที่ให้ความสําคัญน้อยที่สุด คือ สนใจติดตามข่าวสารทางการทําธุรกิจอยู่
เสมอ มีค่าเฉลี่ย 3.39
รูปแบบการดําเนินชีวิตของลูกค้าธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซ ด้านความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
3.53 โดยข้อที่มีความสําคัญมากที่สุด คือ ธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซทําให้การติดต่องานและการทํางานสะดวกรวดเร็วขึ้น มี
ค่าเฉลี่ย 4.12 รองลงมาคือ การใช้บริการธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซทําให้เป็นท่านเป็นคนที่ทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 3.45 และข้อที่ให้
ความสําคัญน้อยที่สุด คือ ธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซมีสถานที่ทํางานที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน มีค่าเฉลี่ย 3.03
ส่วนที่ 4 : ข้อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจการเลือกใช้บริการธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซของ
ผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ (product/services) อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.92 โดยข้อที่มีความสําคัญมากที่สุด
คือ คุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.31 รองลงมาคือ มีอุปกรณ์ อํานวยความสะดวกครบครัน มีค่าเฉลี่ย 3.12 ภาพลักษณ์
และชื่อเสียงของบริษัทที่ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 2.66 และข้อที่ให้ความสําคัญน้อยที่สุด คือ มีห้อง/มุมโต๊ะให้เลือกหลายประเภท
มีค่าเฉลี่ย 2.59
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจการเลือกใช้บริการธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซของ
ผู้บริโภค ด้านราคา (price) อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.332 โดยข้อที่มีความสําคัญมากที่สุด คือ ราคาค่าห้องและบริการที่
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 2.84 รองลงมาคือ มีส่วนลดค่าบริการ มีค่าเฉลี่ย 2.16 และข้อที่ให้ความสําคัญน้อยที่สุด คือ มีการบอก
ราคาและโปรโมชั่นไว้อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 1.98
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจการเลือกใช้บริการธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซของ
ผู้บริโภค ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (place) อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.98 โดยข้อที่มีความสําคัญมากที่สุด คือ เปิด
บริการทุกวัน มีค่าเฉลี่ย 4.56 รองลงมาคือ มีความสะดวกในการเดินทาง ใกล้แหล่งชุมชน มีค่าเฉลี่ย 4.23 การตกแต่งห้องที่
ทันสมัย มีค่าเฉลี่ ย 2.65 และข้อ ที่ให้ความสําคัญน้ อยที่สุด คือ การจัดสถานที่แบ่งเป็นสัดส่วน และรั บทราบข้อมูลและ
ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 1.68
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจการเลือกใช้บริการธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซของ
ผู้บริโภค ด้านการส่งเสริมการตลาด (promotion) อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 1.72 โดยข้อที่มีความสําคัญมากที่สุด คือ การ
ลดราคาค่าบริการ มีค่าเฉลี่ย 1.77 รองลงมาคือ มีการใช้สื่อต่างๆ ในการโฆษณา เช่น ป้ายโฆษณา แผ่น พับ ใบปลิว sms
เฟสบุ๊ค(Facebook) มีค่าเฉลี่ย 1.70 และข้อที่ให้ความสําคัญน้อยที่สุด คือ มีการจัดโปรโมชั่นให้เลือกที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ย
1.69
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจการเลือกใช้บริการธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซของ
ผู้บริโภค ด้านบุคลากร (people) อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.11 โดยข้อที่มีความสําคัญมากที่สุด คือ พนักงาน
ให้บริการเป็นมิตรและอัธยาศัยดี มีค่าเฉลี่ย 3.47 รองลงมาคือ พนักงานเต็มใจให้บริการเมื่อลูกค้ามาใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.28
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มีจํ า นวนพนัก งานที่ ใ ห้บ ริ ก ารเพี ยงพอ มี ค่ าเฉลี่ ย 2.96 และข้ อที่ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ น้ อ ยที่ สุ ด คื อ พนั ก งานมี ความรู้ แ ละมี
ประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ย 2.72
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจการเลือกใช้บริการธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซของผู้บริโภค
ด้านกระบวนการให้บริการ (process) อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.07 โดยข้อที่มีความสําคัญมากที่สุด คือ มีการเก็บ
ประวัติลูกค้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 3.49 รองลงมาคือ กระบวนการให้บริการมีความรวดเร็ว ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
3.42 มี และข้อที่ให้ความสําคัญน้อยที่สุด คือ ความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 2.31
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจการเลือกใช้บริการธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซ ของ
ผู้บริโภค ด้านลักษณะทางกายภาพ (physical evidence) อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.56 โดยข้อที่มีความสําคัญมากที่สุด
คือ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.25 รองลงมาคือ มีที่จอดรถกว้างขวาง มีค่าเฉลี่ย 2.64 มี และข้อที่ให้
ความสําคัญน้อยที่สุด คือ มีห้องตัวอย่างให้ลูกค้าได้ชม มีค่าเฉลี่ย 1.78
ส่วนที่ 5 : ข้อมูลเชิงอนุมานของผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 : พฤติกรรมผู้บริโภคที่แตกต่างกันส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ
ลูกค้าธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซ พบว่า พฤติกรรมผู้บริโภคที่แตกต่างกันส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าธุรกิจ
โค-เวิร์คกิ้ง สเปซ
สมมติฐานที่ 2 : รูปแบบการดําเนินชีวิตของลูกค้าธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซ ความสัมพันธ์ต่อปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซของผู้บริโภค
การอภิปรายผล
สมมติฐานที่ 1 : พฤติกรรมผู้บริโภคที่แตกต่างกันส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าธุรกิจโค-เวิร์ค
กิ้ง สเปซ พบว่า พฤติกรรมผู้บริโภคที่แตกต่างกันส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภณิดา ลีลาพัฒนสุข (2557) ได้ศึกษาเรื่องกลยุทธ์การตลาดของคลินิกรักษาสัตว์ จังหวัดระยอง เพื่อ
ศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ปัญหาและอุปสรรคของ
คลินิกรักษาสัตว์ และเพื่อศึกษาถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกรักษาสัตว์ จังหวัด
ระยองและเพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของคลินิกรักษาสัตว์ จังหวัดระยอง จากการวิจัยพบว่ากลยุทธ์การตลาดของคลินิก
รักษาสัตว์ จังหวัดระยอง เปิดให้บริการเวลา 09.00 น. และปิดให้บริการในเวลา 21.00 น. จะเปิดดําเนินการเป็นของตัวเอง มี
ผลิตภัณ ฑ์และบริการพื้นฐานที่ใ ห้บริก าร คือ การตรวจรักษาโรคทั่ วไป การตรวจรัก ษาโรคเฉพาะทาง โปรแกรมวัคซี น
โปรแกรมการรักษาพยาธิภายใน/ภายนอก ตรวจผ่าตัดเฉพาะทาง การคุมกําเนิด/การทําหมัน และแลบ/ตรวจพิเศษ เป็นต้น
สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทางธุรกิจคลินิกรักษาสัตว์ทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น มีลักษณะโครงสร้างตลาดอยู่ในตลาดกึ่ง
แข่งขันผูกขาด จุดเด่นของตลาด คือ สินค้ามีความแตกต่างกัน จึงนิยมสร้างแบรนด์และสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและ
บริการ ส่วนกลยุทธ์การตลาดด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความสําคัญด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
บุคลากร ด้านกระบานการให้บริการ ด้านสถานที่ ด้านภาพลักษณ์องค์กร ด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลําดับ
ด้านปัญหาและอุปสรรคที่พบมากที่สุด คือ การละทิ้งสัตว์เลี้ยง อุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่ทันสมัย และสัตว์แพทย์ขาดความรู้
ความชํานาญเฉพาะทาง และยังสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ของ ศุภร เสรีรัตน์ (2555 : 54) ที่กล่าวว่า
เหตุที่ทําให้เกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยมีจุดแรกเริ่มจากการเกิดสิ่งกระตุ้น (stimulus) ทําให้
เกิดความต้องการ โดยสิ่งที่กระตุ้นจะผ่านเข้ามาในความรู้สึกในความคิดของผู้ซื้อ (buyer’s black box) เปรียบเสมือนกล่อง
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ดําที่ผู้บริโภคหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่างๆ ของผู้ซื้อ แล้วเกิด
การตอบสนองของผู้ซื้อ (buyer’s response) หรือการตัดสินใจของผู้ซื้อ (buyer’s purchase decision)
สมมติฐานที่ 2 : รูปแบบการดําเนินชีวิตของลูกค้าธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซ ความสัมพันธ์ต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดของธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สรินยา สงค์ประเสริฐ (2554) ได้ทําการศึกษา
รู ป แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต ที่ ส่ ง ผลต่ อ ค่ า นิ ย มในคอนโดมิ เ นี ย มตากอากาศระดั บ หรู ห รา ในอํ า เภอหั ว หิ น การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อรูปแบบการดําเนินชีวิตที่ส่งผลต่อค่านิยมใน
คอนโดมิเนียมระดับหรูหรา ในอําเภอหัวหินโดยการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ซึ่งผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท แล้ว
นําข้อมูลที่ได้มาประมวลผล และวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีรูปแบบการดําเนินชีวิตในด้านความต้องการประสบความสําเร็จในชีวิตมากที่สุด รองลงมา
ปัจจัยด้านการตระหนักถึงราคา ปัจจัยด้านความสนใจต่อประเด็นสาธารณะ ปัจจัยด้านความต้องการความเป็นเอกลักษณ์โดย
ในการวิจัยครั้งนี้ได้ทําการทดสอบสมมุติฐานแล้วพบว่า รูปแบบการดําเนินชีวิตในด้านความต้องการความเป็นเอกลักษณ์ส่งผล
ต่อการบริโภคคอนโดมิเนียมระดับหรูหรา ในอําเภอหัวหินอย่างมีนัยสําคัญในทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐาน
ที่ตั้งไว้
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างซึ่งตอบแบบสอบถามนั้น ส่วนใหญ่จะให้ระดับความสําคัญในระดับปานกลางเป็น
ส่วนใหญ่สําหรับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการในทุกด้าน เนื่องจากผู้บริโภคย่อมคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเข้ารับบริการ
ดังนั้นผู้ให้บริการธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซจึงควรให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการในทุกด้าน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านกระบวนการให้บริการและด้านบุคลากร เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของธุรกิจต่อไปสําหรับผู้ที่ดาํ เนินธุรกิจหรือสนใจจะ
ดําเนินธุรกิจโค-เวิร์คกิ้ง สเปซ นั้น ผู้วิจัยขอเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงธุรกิจตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน
ดังนี้
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ควรจะให้ความสําคัญในเรื่องคุณภาพการให้บริการโดยคํานึงถึงความพึงพอใจของ
ลูกค้าเป็นสําคัญ รวมถึงควรจัดให้มีความหลากหลายของห้องต่างๆให้เลือก เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างตรงตามความต้องการ
2. ปัจจัยด้านราคา ควรมีการแสดงรายละเอียดของราคาการให้บริการชัดเจน และคิดค่า
ใช้จ่ายและมีราคาที่เหมาะสมและใกล้เคียงกับราคาตลาด และถ้าจะให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุดก็ควรจะจัดให้
มีความหลากหลายของระดับราคาการให้บริการเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกรับบริการ
3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ควรจัดตั้งให้อยู่ใกล้แหล่งชุมชน/ ย่านธุรกิจเนื่องจากกลุ่มลูกค้า
ต้องการความสะดวกในการเข้าถึงบริการเช่น ใกล้สถานที่ทํางานหรือใกล้บ้านและถ้าเป็นไปได้ควรจัดให้มีการให้บริการนัด
หมายเวลาในการเข้ารับบริการล่วงหน้าทางโทรศัพท์หรือเปิดให้บริการนอกเวลาทําการ และวันหยุด หรือการให้บริการ Hot
Line เพื่อให้คําปรึกษาในการแก้ปัญหา/ ดูแลลูกค้าเพื่อความสะดวกในการรับบริการของลูกค้า
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ควรจัดให้มีโครงการส่งเสริมการตลาดที่ต่อเนื่องและหลากหลาย เพื่อให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและกลับมาใช้บริการซ้ําอีก อาทิเช่น การเปิดให้บริการรับชําระค่าสินค้า/ บริการด้วยบัตรเครดิตโดยไม่
คิดค่าธรรมเนียมการบริการ และในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการในวงเงินสูงก็อาจจัดให้มีโครงการผ่อนชําระเป็นรายงวดหรือลดราคา
ให้ เป็นต้น
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5. ปัจจัยด้านบุคลากร ควรจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน รวมถึงจัดให้มีการฝึกอบรมในเรื่องการบริการอย่าง
มีประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน
6. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เมื่อเข้าใช้บริการก็มักจะพิจารณาลักษณะทางกายภาพ
ก่อนเพื่อให้เกิดความมั่นใจ ดังนั้นจึงควรใส่ใจดูแลภาพลักษณ์ในด้านนี้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่
ทันสมัย และการรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน ตลอดจนดูแลสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น มีห้องน้ําสะอาด และทางเข้า-ออก
สะดวก มีพื้นที่กว้างขวางและมีห้องรับรองขณะที่ใช้บริการ เป็นต้นในส่วนของข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนั้นไม่มีผู้ให้
ความคิดเห็น แต่ผู้ให้บริการก็ไม่ควรจะละเลยในประเด็นนี้ โดยอาจจะสามารถดําเนินการได้เพิ่มเติมในเรื่องของการสอบถาม
ปัญหาในการเข้ารับบริการจากผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการและนํามาพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จากการเข้ารับบริการ
7. ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญมาก ทางผู้ดําเนินธุรกิจและผู้สนใจจะ
ดําเนิน ธุรกิ จก็ ควรจะต้อ งให้ความสํา คัญมากเช่ นกัน โดยกระบวนการให้บ ริก ารที่ ควรจะให้ ความสําคั ญที่ สุด ได้แ ก่ การ
ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของของห้องก่อนใช้บริการ เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมืออาชีพ รวมถึงจะต้องดูแลในเรื่อง
ความถูกต้องของบิลค่าบริการให้ตรงตามความเป็นจริงด้วย
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การศึกษาปจจัยที่มผี ลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ผานระบบอินเทอรเน็ต
ปองหทัย ไลสุวรรณ
e-mail: ponghatai.l@gmail.com

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยเรื่องนี้มาจากการที่เทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของการบริโภค
ซึ่งมี วัตถุ ประสงค เพื่ อศึกษาป จจัย สวนบุค คลที่ แตกตางกันที่ มีผ ลตอการตัดสิ นใจเลื อกซื้อผลิ ตภัณฑเสริม อาหารผ านระบบ
อินเทอร เน็ต และเพื่ อศึกษาป จจัยทางการตลาดและป จจัย ทางดานทัศ นคติ ที่มีต อเทคโนโลยีมีผ ลตอการตัดสิ นใจเลือกซื้อ
ผลิ ตภั ณฑเ สริ ม อาหารผานระบบอินเทอร เ น็ต โดยกลุ มตั วอย างเป นผูซื้อผลิ ตภั ณฑเ สริม อาหารผ านชองทางอินเทอรเ น็ต
จํานวน 400 ชุ ด วิเคราะห ข อมู ล โดยหาค า ร อยละ ค าเฉลี่ ย และค าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ใช ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา และหา
ความสัมพันธดวยการใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษา พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามเปนเพศชายและหญิงในระดับใกลเคียงกัน อายุระหวาง 20-29 ป มี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาที่ระดั บ
ปริญญาตรี กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือนอยูที่ 10,001 – 20,000 บาท สวนมากไมมี
ปญหาสุขภาพหรือโรคประจําตัว โดยรับประทานผลิตภัณฑเสริมอาหารประเภทเพื่อปองกันและรักษาโรค โดยรับขาวสารผาน
ทาง Facebook ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันสงผลตอการใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดตอการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่แตกตางกัน
คําสําคัญ: ทัศนคติ สวนประสมทางการตลาด การตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ระบบอินเทอรเน็ต
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Factor Influencing Purchasing Decision of Dietary Supplement Products via
Internet
Ponghatai Laisuwan
e-mail: ponghatai.l@gmail.com

Abstract
In this has purposes from entering of technology in dairy life and modification of
Consumption. This learning has purpose to study a different of demography to purchasing decision
of dietary supplement products via internet. Study factor of marketing and attitude of technology
internet to purchasing decision of dietary supplement products via internet. In the example group
is the group people purchasing decision of dietary supplement products via internet. The data are
collect from 400 consumers by questionnaires. The data are analyzed by using frequency, mean,
standard deviation and Pearson Product Moment Correlation (r) on significance 0.05. The results
show consumers who take dietary supplements same male and female that have age about 20-29
years old, single status, and bachelor’s degree. Then, the most are employee of private company.
They have salary for month less than or be equal to 10,001 – 20,000 Baht. The most are never
health problems and congenital disease. Customer give the most important on the supplement
products for protect and care. They are get news Facebook channel. The major reason a different
of demography the factor of marketing decision of dietary supplement products see that different.
Keywords: attitude, factor of marketing, purchasing decision, dietary supplement products, internet
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บทนํา
ในสภาพแวดลอมปจจุบันที่เทคโนโลยีและอินเทอรเน็ตาสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคในปจจุบันได
ดวยความรวดเร็ว ดังเชนในปจจุบันพฤติกรรมของผูบริโภคในสังคมเมืองนิยมใชโทรศัพทเคลื่อนที่มากยิ่งขึ้น ไมวาจะอยูที่ไหนก็
จะพบผู คนที่ ใช ชีวิต ประจําวันรวมกับ พฤติกรรมการใช โทรศั พทเ คลื่ อนที่ เพื่ อติด ตามข อมูล ขาวสารผ านระบบอินเทอร เน็ต
ติดตอสื่อสารผานโซเชียลเน็ตเวิรค (Social Network) (พัลลภ ปติสันต. 2556) นอกจากการใชงานติดตอสื่อสารสวนบุคคล
แลวยังเปนผูที่เปดรานคาออนไลน ในป 2559 มีอัตราการเติบโตอยูที่รอยละ 12.42 โดยมูลคาของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ
ประเทศไทยมีมูลคากวา 2,523,994.46 ลานบาท ซึ่งคาดวาการเติบโตของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจะมีการเติบโตอยางตอเนื่อง
(สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส. 2559)
นอกจากเทคโนโลยี ที่มีบ ทบาทในชี วิต ประจําวันแล ว การรัป ประทานอาหารก็มีค วามเปลี่ย นแปลงไป อาทิ การ
รับประทานอาหารจานดวน ทานอาหารผิดเวลา ทําใหรางกายไมไดรับสารอาหารที่ครบถวนตามความตองการของรางกาย
การอยูในสภาวะที่มีความเครียด สภาพแวดลอมที่มีมลพิษ ไมมีเวลาดูแลรักษาสุขภาพพักผอนไมเพียงพอ ลวนแตสงผลเสียตอ
สุขภาพ ดวยเหตุนี้ทําใหคนไทยไดหันมาใหใสใจเรื่องสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น จนเกิดเปนกระแสนิยมอยางแพรหลาย สงผลให
ตลาดอาหารเพื่อสุข ภาพเติบ โตขึ้ น ตลาดผลิ ตภัณฑเสริมอาหารในป 2558 มี มูลค า 49,274 ลานบาท (สํานักงานพั ฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส. 2559)
ยุคนี้เปนยุคของขอมูลขาวสาร ทั้งจาก สื่อสังคมออนไลน เว็บไซต บล็อก ผูบริโภคจึงรับรูขอมูลเกี่ยวกับสินคาและ
บริการ ไดรวดเร็วกวาในอดีต ตลอดจนมีแหลงในการจับจายสินคาไดหลายชองทาง อาทิ สั่งซื้อจากรานคา อินเทอรเน็ตทําให
งายตอการแสวงหาสินคาที่คิดวาสามารถตอบสนองความตองการของตนเองได ซึ่งผูบริโภคจะเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร
นั้นสวนมากจะขึ้นอยูกับขอมูล ที่ไดรับทราบจากสื่อประชาสัมพันธตางๆ และจากผูคนรอบขาง
จากขอมูลขางตนตลาดของผูบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้น จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มี
ผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารผานระบบอินเทอรเน็ตของผูบริโภคเพื่อทราบถึงปจจัยและความสัมพันธของ
ผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑเสริมอาหาร และใหหนวยงานที่สนใจนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยมาวางกลยุทธทางการตลาดเพื่อให
เหมาะสมกับความตองการของผูบริโภคและสามารถแขงขันในตลาดได
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกตางของลักษณะทางประชากรศาสตรที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ผานระบบอินเทอรเน็ตของผูบริโภค
2. เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดและปจจัยทางดานทัศนคติที่มีตอเทคโนโลยีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ
เสริมอาหารผานระบบอินเทอรเน็ตของผูบริโภค
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สามารถเขาใจในพฤติกรรมและสนองตอบความตองการรวมถึงสรางความพึงพอใจใหกับของผูบริโภคตอไป
2. สามารถนําความรูความเขาใจไปวางกลยุทธทางการตลาดเพื่อใหเหมาะสมกับความตองการของผูบริโภค
3. สามารถนําความรูที่ไดดังกลาวนํามาปรับใชใหเกิดประโยชนในธุรกิจที่มีรูปแบบใกลเคียงได
สมมติฐานการวิจัย
1. ผู บริ โภคที่มี ปจจัยส วนบุ คคลที่แ ตกตางกัน จะให ความสํ าคัญ กับ ปจจัยทางการตลาดต อการตั ดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑเสริมอาหารผานระบบอินเทอรเน็ตของผูบริโภคที่แตกตางกันดวย
2. ผูบริโภคที่มีปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน จะใหความสําคัญกับปจจัยทัศนคติตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ
เสริมอาหารผานระบบอินเทอรเน็ตของผูบริโภคที่แตกตางกันดวย
3. ป จจัย ทางทัศ นคติมีค วามสัม พันธกับ ปจจัยทางการตลาดต อการตั ดสินใจซื้อผลิตภั ณฑ เสริ มอาหารผ านระบบ
อินเทอรเน็ตของผูบริโภค
กรอบแนวคิดการวิจัย
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ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- อาชีพ
- รายได
ปจจัยทางการตลาด
- ดานผลิตภัณฑ
- ดานราคา
- ดานชองทางจัดจําหนาย
- การสงเสริมการขาย

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริม
อาหารผานชองทางออนไลน

ปจจัยทางทัศนคติ
- ดานความปลอดภัย
- ดานเทคโนโลยี

แนวคิด
ในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารผานระบบอินเทอรเน็ต ไดทําการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษา ซึ่งเนื้อหาที่ทบทวนมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ความเปนมาของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ (2552) การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) เกิดจากแนวคิดในการโอนเงินผาน
ชองทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Fund Transfers: EFT) ซึ่งเปนวิธีที่ชวยอํานวยความสะดวกในการชําระเงินแทนการจาย
ดวยเงินสดหรือเช็ค แต EFT มี ขอจํากัดที่เ หมาะสําหรั บนําไปใชใ นองคกรธุร กิจขนาด ใหญและสถาบันทางการเงินเทานั้น
ดังนั้น จึงไดมีการพัฒนารูปแบบ EFT จนกลายเปนการ แลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Electronic Data Interchange:
EDI) ซึ่งทําหนาที่ในการแลกเปลี่ยนขอมูลทางธุรกิจระหวางองคกรอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติทางดานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
วุฒิ สุขเจริญ (2559) ในบางครั้งการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคไมพิจารณาขอเท็จจริง แตตัดสินใจจากทัศนคติที่มีตอ
ผลิตภัณฑทําใหผูบริโภคตองศึกษา และดวยความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาอยาง ตอเนื่อง ฉับไว รวดเร็ว หรือ
ที่เรียกวา การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ทําใหผูบริโภคที่ตองปรับทัศนคติตอการใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตใน
การซื้อผลิตภั ณฑและการใชบริการสั่ง ซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตแตไ มมั่นใจในความปลอดภัย ซึ่งสินคานั้นมีให เลือก
หลากหลายแต ค วามปลอดภั ยทางด านข อมูล ทํ าใหอาจไม ใช บ ริการช องทางนี้ ดั ง นั้นการศึ กษา ทั ศนคติจะทําใหท ราบวา
ผูบริโภคมีทัศนคติอยางไรกับผลิตภัณฑและบริการและสามารถปรับเปลี่ยน ทัศนคติไดอยางไร
3. แนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด
ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย (2551) องคประกอบที่สําคัญอยางยิ่งในกลยุทธทาง การตลาดก็คือสวนประสมการตลาด
กระบวนการในการกําหนดสวนประสมใหเหมาะสมนั้น จะเปนเอกลักษณของธุรกิจ สวนประสมทางการตลาด (Marketing
Mix) ที่รูจักกันมากที่สุด 4P’s ซึ่ง ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจ าหนาย (Place) และการ
สงเสริมการตลาด (Promotion)
4. แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ
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นภวรรณ คณานุรักษ (2556) ในชีวิตประจําวันคนเราแตละคนจะมีการตัดสินใจในเรื่องตางๆ มากมาย แมกระทั่ง
การไดตั ดสินใจไปแล วแตละคนยั งมีการหวนคิ ดถึ งวาการตัดสิ นใจในแตล ะครั้ งเป นการตัด สินใจที่ ดีหรื อไม อย างไร และมี
เหตุการณหรือบริบทใดบางที่เขามาเกี่ยวของในขณะตัดสินใจ
5. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ผลิตภัณฑเสริมอาหารเปนคําที่เกิดในสังคมไทยในป พ.ศ.2539 โดยสํานักงานคณะกรรมการ อาหารและยา (2546)
เปนผูกําหนดเพื่อใชแทนคําที่รูจักกันโดยทั่วไปวา อาหารเสริม ผลิตภัณฑเสริมอาหาร (Dietary supplement products)
จัดเปนอาหารประเภทหนึ่งตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 หมายถึง ผลิตภัณฑที่ใชรับประทานโดยตรงนอกเหนือจาก
การรับประทานอาหารหลัก ตามปกติเพื่อเสริมสารบางอยาง มักอยูในรูปลักษณะเปนเม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลว หรือ
ลักษณะอื่น และมีจุดมุงหมายสําหรับบุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพปกติ มิใชสําหรับผูปวย ใหใชสําหรับการ บํารุงรักษาสุขภาพไมใช
การรักษา และไมควรใหเด็กและสตรีมีครรภรับประทาน
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดวยวิธีการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research)
และใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดวิธีการ
ดําเนินการวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในครั้งนี้ คือ ผูบริโภคที่ใชอินเทอรเน็ตในการสั่งซื้อสินคาประเภทผลิตภัณฑเสริมอาหาร
กลุ มตั วอยาง เนื่องจากไม ทราบขนาดของกลุ มประชากรที่จะใชใ นงานวิจัย ที่แ นนอนได ผูวิจัย จึง ได กําหนดกลุ ม
ประชากรตัวตัวอยางที่ใชในงานวิจัย โดยคํานวณจากวิธีของ W.G.Cochran (1953) กําหนดระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 ระดับ
ความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ไดขนาดของกลุมตัวอยางประชากรอยางนอย 384 คน แตเพื่อปองกัน ความผิดพลาดในการเก็บ
ขอมูล ผูวิจัยจึงไดเก็บขอมูลเพิ่มประมาณรอยละ 10 เพื่อใชในการวิเคราะห ขอมูล ผูวิจัยจึงใชกลุมตัวอยางประชากรที่ 400
ตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามแบบปลายปด (Close Ended Question) ที่ผูวิจัยไดจัดทําขึ้นเอง
โดยผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีตางที่เกี่ยวของกับการวิจัยครั้งนี้ และนํามาสรางคําถามในแบบสอบถาม แบงออกเปน 3
สวนดังตอไปนี้
ส วนที่ 1 คํ าถามเกี่ย วกับ ป จจั ย ส วนบุ ค คลของผู ต อบแบบสอบถาม มี ลั กษณะคํ าถามเป นแบบสํ ารวจรายการ
(Check-List) ประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน
สวนที่ 2 คํ าถามเกี่ย วกับ ป จจัย การตัด สิ นใจซื้อผลิ ต ภั ณฑ เ สริ ม อาหาร มี ลั กษณะ Likert Scale 5 ระดั บ
ประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัย
ดานความปลอดภัย และปจจัยดานเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต
สถิติที่ใชในการวิจัย
หลังจากดําเนินการรวบรวมขอมูลและการตรวจสอบความเที่ยงตรงและความนาเชื่อถือของแบบสอบถามแลวนํา
ขอมูลมาวิเคราะหดวยคอมพิวเตอร การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูทําการวิจัยใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ ในการวิเคราะหคาสถิติดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เปนสถิติที่ใชในการสรุปบรรยายซึ่งคาสถิติที่ใชในการศึกษา ไดแก การ
แจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statics) เป นสถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิเ คราะห ข อมู ล จากกลุ ม ตั วอย า ง เพื่ อทดสอบ
สมมติฐาน โดยการทดสอบวมมติฐานใชคา t-test และ One-Way ANOVA การวิเคราะหหาความสัมพันธของ Person’s
Correlation แลวตรวจสอบคามแตกต างระหวางคาเฉลี่ยเปนรายคู ดวยวิธีผลตางอยางมีนัย สําคัญนอยที่สุด โดยใชระดั บ
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรอิสระเปนของมูลเชิงคุณภาพที่มีระดับการวัดแบบ Nominal Scale และตัวแปร
เชิงคุณภาพที่ระดับการวัดเปนแบบ Likert Scale
ผลการวิจัย
จากการศึกษาปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายและเพศหญิงใกลเคียงกัน
อายุระหวาง 20-29 ป คิดเปนรอยละ 68.3 สวนมากมีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 77.5 สวนใหญมีระดับการศึกษาที่ระดับ
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 66 กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนพนักงานบริษัทเอกชน โดยคิดเปนรอยละ 46 มีรายไดตอเดือนอยูที่
10,001 – 20,000 บาท คิดเป นร อยละ 39 สวนมากไมมี ป ญ หาสุ ขภาพหรื อโรคประจําตั ว คิด เปนร อยละ 64.5 โดยทาน
ผลิตภัณฑเสริมอาหารประเภทเพื่อปองกันรักษาโรค คิดเปนรอยละ 39 สวนมากรับขาวสารผานชองทาง Facebook คิดเปน
รอยละ 41.5
จากผลการวิเ คราะหร ะดับ การใหค วามสําคั ญต อสวนประสมทางการตลาดของผู ซื้อผลิ ตภั ณฑเ สริม อาหารผ าน
ชองทางออนไลน ในดานผลิตภัณฑพบวา ในภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับสําคัญมาก เรื่องที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญ
มากที่สุดตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารผานชองทางออนไลนอันดับแรก คือ ผลิตภัณฑเสริมอาหารมีคุณภาพและ
ผานมาตราฐานอย. มีคาเฉลี่ย 4.30 มีความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด ดานราคาในภาพรวมพบวามีความสําคัญอยูในระดับ
สําคัญมาก เรื่องที่ใหความสําคัญมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑเสริมอาหารมีหลายระดับราคาใหเลือก มีคาเฉลี่ย 4.18 ดานชองทาง
การจัดจําหนายมีความสําคัญอยูในระดับสําคั ญมากเรื่องที่ใ หความสํ าคัญมากที่สุดต อการตั ดสินใจซื้อดานผลิตภัณฑ คือ มี
ขั้นตอนในการสั่งซื้อสินคาที่งาย สะดวกสบาย มีคาเฉลี่ย 4.27 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีความสําคัญอยูในระดับสําคัญ
มาก ปจจัยดานสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร พบวามีความสําคัญอยูในระดับมาก เรื่องที่ให
ความสําคัญมากที่สุดตอการตัดสินใจซื้อดานผลิตภัณฑ คือ มีการโฆษณาสินคาและบริการในสื่อตางๆ มีคาเฉลี่ย 4.14
ปจจัยดานความปลอดภัย ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร พบวามีความสําคัญอยูในระดับ มาก เรื่อง
ที่ให ความสําคัญ มากที่ สุด ตอการตั ดสิ นใจซื้อด านผลิ ตภั ณฑ คื อ เว็บ ไซตมี การแสดงรู ปตั วอยางสิ นค าและขอมูล ชัด เจน มี
คาเฉลี่ย 4.32 ปจจัยดานความทันสมัยของเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต พบวามีความสําคัญอยูในระดับ มาก เรื่องที่ใหความสําคัญ
มากที่สุดตอการตัดสินใจซื้อดานผลิตภัณฑ คือ เว็บไซตมีการอัพเดตขอมูลขาวสารตลอดเวลา มีคาเฉลี่ย 4.28
สมมติฐานขอที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลดานอายุของผูซื้อ ใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดตอการตัดสินใจซื้อ
ที่แ ทบไม แตกต างกัน ด านผลิ ตภั ณฑ พบวา ให ค วามสํ าคั ญ แตกต างกันในสองเรื่อง คือ ผลิ ต ภัณฑ เ สริ ม อาหารมี ใ หเ ลื อก
หลากหลาย และเรื่องผลิต ภัณฑเ สริม อาหารมีฉลากแสดงข อมูลโภชนาการ วันหมดอายุ ขนาด ราคา ครบถวน ดานราคา
พบวา ใหค วามสํ าคั ญแตกตางกันในเรื่ อง ราคาผลิต ภัณฑเ สริม อาหารถู กกวาการซื้อด วยช องทางอื่น ดานช องทางการจัด
จําหนาย พบวา ใหความสําคัญแตกตางกันในเรื่อง สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารจากเว็บไซตไดทุกที่ทุกเวลา ดานการ
สงเสริมการตลาด พบวา ใหความสําคัญแตกตางกันในเรื่อง มีการโฆษณาสินคาและบริการในสื่อตางๆ
ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพการสมรสของผูซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารผานชองทางอินเทอรเน็ต ใหความสําคัญกับ
สวนประสมทางการตลาดต อการตัด สินใจซื้อที่ แทบไมแ ตกต างกัน ด านผลิ ตภั ณฑ ดานช องทางการจัดจําหนาย ดานการ
สงเสริมการตลาด พบวา ใหความสําคัญไมแตกตางกันในทุกๆ เรื่อง ดานราคา พบวา ใหความสําคัญแตกตางกันในเรื่อง ราคา
ผลิตภัณฑเสริมอาหารถูกกวาการซื้อดวยชองทางอื่น
ป จ จัย ส ว นบุ ค คลด านระดั บ การศึ ก ษาของผู ตั ด สิ น ใจซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ เ สริ ม อาหารผ า นช อ งทางอิน เทอร เ น็ ต ให
ความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดตอการตัดสินใจซื้อแตกตางกันอยางมีความสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ในดานผลิตภัณฑ
มีการใหความสําคัญที่แตกตางในทุกดาน ดานราคา พบวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน ใหความสําคัญแตกตางกันในทุกๆ
เรื่อง ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน ใหความสําคัญแตกตางกันในทุกๆ เรื่อง ดานสงเสริม
การจัดจําหนาย พบวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน ใหความสําคัญแตกตางกันในทุกๆ เรื่อง
ปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพของผูตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารผานชองทางอินเทอรเน็ต ใหความสําคัญกับสวน
ประสมทางการตลาดตอการตัดสินใจซื้อแตกตางกันอยางมีความสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดานผลิตภัณฑ พบวา อาชีพที่แตกตาง
กัน ใหความสําคัญแตกต างกันในสองเรื่ อง คือ เรื่องผลิต ภัณฑเ สริม อาหารมีใ หเลื อกหลากหลาย และเรื่องผลิต ภัณฑ เสริ ม
อาหารมีฉลากแสดงขอมูลโภชนาการ วันหมดอายุ ขนาด ราคา ครบถวน ดานราคา พบวา อาชีพที่แตกตางกัน ใหความสําคัญ
แตกต างกันในสองเรื่ อง คื อ เรื่ องราคาผลิ ต ภั ณฑ เ สริ ม อาหารถู กกวาการซื้อด วยช องทางอื่น และเรื่ องมี การแสดงราคา
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ผลิตภัณฑเสริมอาหารอยางชัดเจน ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานสงเสริมการจัดจําหนาย พบวา อาชีพที่แตกตางกัน
ใหความสําคัญไมแตกตางกันในทุกๆ เรื่อง
ปจจัย สวนบุ คคลด านรายได เฉลี่ย ตอเดือนของผูตั ดสิ นใจซื้อผลิ ตภั ณฑ เสริม อาหารผานช องทางอินเทอร เน็ต ให
ความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดตอการตัดสินใจซื้อแตกตางกันอยางมีความสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดานผลิตภัณฑ
พบวา รายไดเฉลี่ ยตอเดือนที่ แตกต างกัน ใหค วามสํ าคัญแตกตางกันในสองเรื่อง คือ เรื่องผลิตภัณฑเสริ มอาหารมีใ หเลือก
หลากหลาย และผลิตภัณฑเสริมอาหารมีฉลากแสดงขอมูลโภชนาการ วันหมดอายุ ขนาด ราคา ครบถวน ดานราคา พบวา
รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน ใหความสําคัญแตกตางกันในเรื่องราคาผลิตภัณฑเสริมอาหารเหมาะสมกับคุณภาพ ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน ใหความสําคัญแตกตางกันในสองเรื่อง คือ เรื่องสามารถ
สั่งซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารจากเว็บไซตไดทุกที่ทุกเวลา เรื่องการจัดสงสินคาที่รวดเร็ว เรื่องการจัดสงสินคาที่ไดมาตราฐาน
ปองกันการชํารุดและสูญหาย ดานสงเสริมการจัดจําหนาย พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน ใหความสําคัญแตกตางกัน
ในสองเรื่อง คือ เรื่องมีการโฆษณาสินคาและบริการในสื่ อตางๆ และเรื่องมี การปรับลดราคาเปนระยะหรือมอบสิท ธิพิเศษ
สําหรับลูกคาในชวงเวลาหรือโอกาสพิเศษ
สมมติฐานขอที่ 2 การทดสอบสมมติฐานสรุปไดวาลักษณะปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา เพศของผูซื้อผลิตภัณฑ
เสริมอาหารแตกตางกัน ใหความสําคัญกับทัศนคติดานความปลอดภัยและเทคโนโลยีตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารที่
ไมแตกตางกันในทุกๆ เรื่องของทุกดาน
สมมติฐานขอที่ 3 การทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปไดวา ปจจัยดานความปลอดภัยมีความสัมพันธกับความถี่สวน
ประสมทางการตลาด 4 ดานคือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด พบวาอยูในระดับ
นอย ตามลําดับ ปจจัยดานความปลอดภัยมีความสัมพันธกับความถี่สวนประสมทางการตลาด 4 ดานคือ ดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานชองทางจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด พบวาอยูในระดับ นอย และ ปานกลาง ตามลําดับ โดยมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01
สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิจัยในครั้งนี้แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางทั้งผูหญิงและผูชายตางใหความสําคัญตอสุขภาพรางกายเพื่อปองกัน
รักษาโรค จากการที่ กลุ มตั วอยางมีการศึกษาในระดั บปริญ ญาตรี จํานวนมากก็ถือวามีการศึ กษาที่ สูง ขึ้น รายไดป ระชากร
สวนมากอยูในระดับ 10,001 – 20,000 บาท และ 20,001 – 30,000 บาท ซึ่งเปนรายไดที่คอนขางสูง และกลุมตัวอยางไมมี
ปญหาสุขภาพหรือโรคประจําตัว ดังนั้นกลุมตัวอยางคือผูที่สนใจสุขภาพตัวเอง ซึ่งสอดคลองกับ นาฏอนงค นามบุดดี (2558)
ที่ไดศึกษาเรื่อง อนาคตของผลิตภัณฑเสริมอาหารและการปรับกลยุทธการตลาดในไทย คือ การเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ
เสริมอาหาร มีผลมาจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย เนื่องจากคนไทยมีการศึกษาที่สูงขึ้น รวมไปถึง
รายไดตอหั วที่เพิ่ มมากขึ้น ส งผลใหประชาชนเหล านั้นหั นมาสนใจสุขภาพของตัวเอง และผลการศึ กษาครั้งนี้ยั งพบวากลุ ม
ตัวอยางนิยมติดตามขาวสารผาน Facebook ดังนั้นสื่อสังคมออนไลนมีผลตอการใหขอมูลขาวการ สอดคลองกับ สุณิสา ศรี
กระจางและคณะ (2557) ไดศึกษาเรื่อง การซื้อสินคาผานทางสื่ออนไลนของคนที่มีงานทํา ที่พบวา อุปกรณสื่อสารที่ใชเลือกื้
อสินคาที่สําคัญ ไดแก โทรศัพทมือถือและคอมพิวเตอรโนตบุค เว็บไซตที่นิยมคอนขางมากไดแก www.facebook.com เกือบ
ทั้งหมดตัดสินใจเลือกซื้อสินคาออนไลนดวยตัวเอง
สวนประสมทางการตลาดและทัศนคติที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภค ดานผลิตภัณฑ
พบวา กลุมตัวอยางตองการผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมีมาตราฐานที่ไดรับการยอมรับจากทั่วไป อยาง อย. และโดยรวมอยูใน
ระดับมาก ดานราคาพบวา กลุมตัวอยางใหความสนใจดานราคาโดยอยูในระดับมาก ดานชองทางจัดจําหนาย พบวา กลุ ม
ตัวอย างต องการความสะดวกสบายในการสั่ง ซื้อสิ นคามากที่สุด ทั้งการจัดสง สินค าตรงตามเวลา สอดคลองกับ สุณิส า ศรี
กระจางและคณะ (2557) ไดศึกษาเรื่อง การซื้อสินคาผานทางสื่ออนไลนของคนที่มีงานทํา พบวา ผูขายสินคาออนไลนควรมี
การระมัดระวังในเรื่องการจัดสงสินคาใหทันภายในระยะเวลาที่กําหนด และของที่จัดสงควรถูกตองตามแบบที่ลูกคาสั่ง ซึ่งจะ
ทําใหการซื้อขายสินคามีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ดานการสงเสริมการตลาด พบวา การทําการสงเสริมการทุกทางนั้นกลุม
ตัวอยางสามารถเขาถึงไดรับรูได อยูในระดับมาก
ด านความปลอดภั ย พบวา กลุ ม ตั วอย างให ค วามสนใจด านสิ นค า และรู ป ภาพประกอบสิ นค า มากที่ สุ ด และให
ความสําคัญดานรายละเอียดสินคารองลงมา แตในภาพรวมอยูในระดับมาก
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ดานเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตพบวา กลุมตัวอยางใหการเขาถึงการอัพเดตขอมูลขาวสารของผลิตภัณฑ การสื่อสารระ
หวาผูซื้อและผูขายผานระบบออนไลนมากที่สุด สอดคลองกับ ณัฐพล ใยไพโรจน (2558) ที่กลาววาการทําการตลาดบนสื่ อ
สังคมออนไลน ผานเว็บไซตที่ใหบริการ โดยสวนมากจะใชสื่อสังคมออนไลนในการ ใหความรู การติดตอสอบถามหลังการขาย
การพูดคุยเรื่องทั่วไป ซึ่งถือเป นการสื่อสารแบบสองทางที่ชวยตอบสนองตอความตองการเรื่ องทั่วไป เปนการสื่อสารที่ชวย
ตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายไดเปนอยางดี แตการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก ดังนั้นสวนประสมทาง
การตลาดและทัศนคติโดยรวมของกลุมตัวอยางอยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะ
1. ในการตอบสนองความตองการของผูบริโภคเพื่อใหเกิดความพึงพอใจ ควรใหความสําคัญเพิ่มในดานตางๆ อาทิ
ดานผลิตภัณฑ คือ ขอมูลของผลิตภัณฑ สวนผสมและกระบวนการผลิต ดานปจจัยการสงเสริมการตลาด คือ การใหความรู
ความเขาใจในการบริโภค
2. ในการกําหนดกลยุทธ ควรเนนดานการประชาสัมพันธใหเพิ่มมากขึ้น การจัดสงสินคาที่รวดเร็วและหลากหลาย
ชองทาง และเงื่อนไขในการรับคืนสินคาที่ชัดเจน
3. ในการนําไปปรับใชกับธุรกิจอื่นๆ นั้น เนื่องจากผลิตภัณฑเสริมอาหารอยูในกลุมผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ เพื่อให
นําไปปรับใชในธุรกิจที่มีรูปแบบใกลเคียงกัน อาทิ อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑของใชเพื่อสุขภาพ เปนตน
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ปจจัยในการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนสังกัดเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ฐิติมา ดวงแกว
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการเรียนรวมและศึกษาปจจัยในการบริหารจัดการเรียนรวม
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก ครู จํานวน
400 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาจํานวน รอยละ
คาเฉลี่ ย คาส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยทําการ
วิเคราะหดวยวิธีการสกัดองคประกอบหลัก “PCA” (Principal Component Analysis) และใชวิธีหมุนแกนแบบตั้งฉาก
(Orthogonal Rotation) ดวยวิธี Varimax Rotation
ผลการวิจัยพบวา
1. สภาพการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พบวา
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีสภาพการบริหารจัดการเรียนรวมโดยเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก
2. ป จจัย ในการบริ หารจัด การเรี ยนร วมของโรงเรี ย นสั งกัด เขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษากรุ ง เทพมหานคร
วิเคราะหจากตัวแปร 80 ตัว มีคาสถิติ Kasier-Meyer-Olkin (KMO) มีคาเทากับ .941 และคาสถิติไค-สแควร ( ) มีคา
เทากับ 51880.075 สกัดองค ประกอบด วยวิธีการวิเ คราะหองค ประกอบหลักและทํ าการหมุนแกนองคป ระกอบพบวาได
องคประกอบทั้งหมด 10 องคประกอบ มีพิสัยของคาไอเกนอยูระหวาง 1.040 – 31.682 และมีคาความแปรปรวนสะสมรอย
ละ 79.306 และพิจารณาความเหมาะสมของคาน้ําหนักองค ประกอบที่ เกินคา .50 ความสอดคลองและขอคําถามที่มีนอย
เกินไป ทําใหเหลือองคประกอบที่ใชไดจริง 6 องคประกอบ คือ 1) ดานระบบการบริหารสถานศึกษา 2)ดานนักเรียน 3) ดาน
ครูและการจัดการเรียนการสอน 4) ดานความรวมมือและแหลงเรียนรู 5) ดานการบริหารงานวิชาการและ 6) ดานผูบริหาร
คําสําคัญ: การบริหารจัดการเรียนรวม, การวิเคราะหองคประกอบ
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Abstract
The objectives of this research were to explore insights into the level and factors of study the state
of school administration and analyze factors of the Mainstreaming Management in Primary Schools Under
Bangkok Primary Educational Service Office Area. The sample of this study consisted of the teachers 400
conducted. The research instrument used for data collection was a questionnaire, which the reliability
was .974. The statistical procedures employed included frequency, percentage, mean, standard deviation,
factor analysis by analyzed principal component analysis and Orthogonal Rotation by Varimax Rotation.
The research findings were as follows:
1. The level of the Mainstreaming Management in Primary School was high level.
2. The factors of Mainstreaming Management for school were 80 factors analyze. Kaiser-MayerOlkin (KMO) was.941 and Chi-Square ( ) was 51880.075. The elements can be extracted by analysis of
Principal Component Analysis, which the researchers found that the composition and rotation. 10
elements, all elements had range of values of Eigenvalue between 1.040 to 31.682 and had cumulative
variance of 79.306 percent of all 10 elements. When consider the appropriateness of weight of elements
had the value of .50, the consequences of the questionnaire were low. They were consisted of 6 factors
which were 1) management of the school, 2) students, 3) teaching and instruction, 4) cooperation and
learning resource 5) academic administration, and 6) director of the school.
Keywords: Mainstreaming Management, Factor Analysis
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บทนํา
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศนโยบายปฏิรูปการศึกษาสําหรับคนพิการในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) โดยมี
ใจความสํ าคั ญ ของการจัด การศึ กษาของคนพิ การวา รั ฐต องจัด การศึ กษาให ค นพิ การมีสิ ท ธิแ ละโอกาสเสมอกันในการรั บ
การศึกษาอย างทั่วถึ งและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายตั้ งแตแ รกเกิด หรือแรกพบความพิ การจนตลอดชีวิต โดยรู ปแบบที่
เหมาะสม โดยคํานึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความตองการจําเปนพิเศษของบุคคลนั้น ใหมีสิทธิไดรับสิ่ง
อํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้ใหสถานศึกษาในทุกสังกัดจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยใหสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของคน
พิการและตองมีการปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลอยางนอยปละหนึ่งครั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
ประกาศกระทรวง (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557, หนา 8) โดยไดเปดโอกาสใหนักเรียนพิการเขาเรียนรวม
ในโรงเรียนทั่วไปตามโครงการเรียนรวม ซึ่งเปนโครงการที่เปดโอกาสทางการศึกษาใหแกเด็กพิการประเภทตางๆ ในวัยเรียนได
เรียนรวมกับเด็กปกติในระบบโรงเรียน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดมีความพยายามดําเนินการในรูปแบบโรงเรียนแกนนําจัดการ
เรีย นร วมในทุ กจังหวัดอยางเป นรู ปธรรมมาตั้ง แต พ.ศ.2547 โดยมี วัต ถุประสงค เพื่อขยายโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึ กษาให แ กเ ด็กและเยาวชนพิ การทุ กประเภทได เ ขาเรี ย นในโรงเรี ยนที่ จัด การเรี ย นร วมอย างทั่ วถึ ง ในพื้ นที่ ใ กล บ าน
นอกจากนี้แลวยังเปนการเปดโอกาสใหเด็กที่มีความตองการพิเศษไดเขาเรียนรูสังคม และสิ่งแวดลอมของชั้นเรียนเด็กปกติ
เพื่อใหปรับตัวใหเขาสังคมได จากการเรียนรูสิ่งแวดลอม และจากการทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน
สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษากรุ ง เทพมหานคร เป นหนว ยงานภายใต ก ารควบคุ ม ของสํ า นัก งาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมทั้งสิ้นจํานวน 37 โรงเรียน โดยแบงเปน
โรงเรียนตนแบบการจัดการเรียนรวม จํานวน 12 โรงเรียนและโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม จํานวน 25 โรงเรียน จัด
การศึกษาสําหรับผูพิการที่มีความตองการพิเศษในรูปแบบเรียนรวมพรอมทั้งสงเสริม สนับสนุนทั้งในเรื่องของงบประมาณ และ
กิจกรรมในการดําเนินงานแกโรงเรียน ซึ่งการจัดการเรียนรวมในสถานศึกษาตองอาศัยความรวมมือจากทุกๆฝาย เปนการรวม
พลังระหวางหนวยงานทั้งภารรัฐ ภาคเอกชน องคกร ชุมชน องคกรคนพิการ ผูปกครองคนพิการและองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อใหเกิดการประสานความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินการจัดการศึกษาสําหรั บคนพิการทุกระบบและครบวงจร จึง
จําเปนตองมีการสงเสริมพัฒนาระบบการทํางานรวมมือกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
การที่กระทรวงศึกษาธิการไดปรับเปลี่ยนนโยบาย โดยแตเดิมกระทรวงศึกษาธิการเนนใหโรงเรียนจัดหองเรียนเสริมใน
โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรวมเพื่อดึงเด็กที่มีความตองการพิเศษเขารับบริการในหองสอนเสริมนั้น ครูการศึกษาพิเศษหนึ่งคน
สามารถชวยเด็กไดเพียง 12-15 คนเทานั้น เนื่องจากเด็กที่มีความตองการพิเศษมาจากหลายชั้นเรียน หลายระดับอีกทั้งครู
การศึกษาพิเศษที่จัดการเรียนการสอนในหองสอนเสริม มักจะสอนทักษะเปนเรื่องๆมากกวาสอนเนื้อหาสาระที่เชื่อมโยงกับการ
เรียนในชั้นเรียน ดวยเหตุนี้จึงมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการจัดการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนพิการ โดยมุงเนนใหเขาไป
เรียนรวมในชั้นเรียนทั่วไปมากกวาจัดหองสอนเสริมแยกออกมาตางหาก ถึงแมจะมีขอแยงวาการใหเด็กทั่วไปเรียนรวมกับเด็กที่
มีความตองการพิเศษจะเปนอุปสรรคตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กทั่วไปก็ตาม (กระทรวงศึกษาธิการ 2543, หนา 3)
และจากการศึกษาของวิภาวี สันนิธิพานิชกุล (2552) ไดศึกษาการบริหารโรงเรียนแกนนําเรียนรวมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงใหม เขต 1 พบวาการบริหารจัดการเรียนรวมควรมีรูปแบบอื่นบางนอกเหนือจากรูปแบบโครงสรางซีท เพื่อใหมี
การพัฒนาการเรียนรวมในการบริหารจัดการโดยใชโครงสรางซีท
ดังนั้นเพื่อเปนการเพิ่มโอกาสใหนักเรีย นที่มีความตองการพิเศษสามารถเขาถึ งการศึกษาไดอยางทั่งถึง ได เรียนรูใ น
สภาพที่มีขีดจํากัดนอยที่สุดในโรงเรียนที่มีคุณภาพและเพื่อใหการบริหารจัดการเรียนรวมสามารถรองรับการใหบริการนักเรียน
ที่มีความตองการพิเศษทุกประเภท ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับโอกาสและการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้ง
ไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามความตองการจําเปนพิเศษเปนรายบุคคล
ผูวิจัยจึง ไดทํ าการศึกษาสภาพการบริ หารจัดการเรีย นรวม พรอมทั้งวิเคราะหหาปจจัยในการบริ หารจัดการเรียนรวมของ
โรงเรียนสั งกัดสํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร โดยขอคนพบที่ได จะเป นประโยชนและใชเป น
แนวทางในการบริหารจัดการเรียนรวมตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาสภาพการบริ หารจัดการเรี ย นรวมของโรงเรี ย นสั ง กัดสํ านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปจจัยในการบริหารจัดการเรียนรวม ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อคนหาปจจัยในการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึ กษาประถมศึกษากรุง เทพมหานคร ประชากรที่ ใช ในการวิจัย ไดแ ก ครูใ นสัง กัด สํ านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึกษากรุง เทพมหานคร จํานวน 1,121 คน และกําหนดขนาดกลุ มตัวอยางโดยใช กฎหัวแมมื ออยางงาย (Role of
Thumb) ที่ใชอัตราสวนของจํานวนตัวอยาง (n) กับจํานวนตัวแปรมาตรวัด 5 ตอ 1 ตัวแปร (Tabachnick & Fidell, 1996)
ดังนั้น ผูวิจัยจึงกําหนดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน
1. การรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถาม (questionnaire) เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคาตามแบบของลิเคิรท
(Likert's scale) 5 ระดับ จํานวน 80 ขอ ที่มีความเที่ยงตรงของขอคําถาม เทากับ 1.00 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ
.974 ดําเนินการเก็บขอมูลโดยสงหนังสือขอความรวมมือตอบแบบสอบถาม เพื่อการวิจัยไปยังสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียน
รวมในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูในสังกัด
สํานักงานเขตพื้ นที่การศึ กษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คนทําการสุ มตั วอย างดวยวิธีการสุ มอย างง าย
(Simple Ramdom Sampling) และเมื่อแจกแบบสอบถามแลวไดรับแบบสอบถามกลับคืนจํานวน 400 ฉบับ คิดเปนรอยละ
100
2. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติโดยใชคอมพิวเตอรในการคํานวณคาสถิติดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป โดยมีขั้นตอนดังนี้
2.1 แสดงการกระจายของกลุมตัวอยางตามลักษณะทางประชากรศาสตรและขอมูลทางดานสภาพการบริหารการ
จัดการเรียนรวม วิเคราะหโดยใชสถิติคาจํานวน คารอยละ คาเฉลี่ย ( ̅ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
2.2 การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยใช
การวิเคราะหดวยวิธีการสกัด องคประกอบหลัก “PCA” (Principal Component Analysis) และหมุนแกนแบบตั้งฉาก
(Orthogonal Rotation) ดวยวิธี Varimax Rotation เพื่อไดกลุมตัวแปรแยกออกตามองคประกอบหลัก มีเกณฑการเลือกตัว
แปรที่เขาอยูในองคประกอบตัวใดตัวหนึ่งโดยพิจารณาจากคาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalue) ที่มากกวา 1.0 และ
ถือเอาคาองคประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรแตละตัวขององคประกอบนั้นมีคาตั้งแต .50 ขึ้นไปที่บรรยายตัวแปร
ตั้งแต 3 ตัวขึ้นไปตามวิธีของไคเซอร (Kaiser)
ผลการวิจัย
สภาพการบริ หารจัดการเรีย นร วมและป จจัยในการบริห ารจัด การเรียนรวมของโรงเรีย นสัง กัด เขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มี
ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน พบวา ครูผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ
สวนใหญอยูในชวง 26-35 ป ระดับการศึกษา สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และรูปแบบของสถานศึกษาที่ครูผูตอบ
แบบสอบถามปฏิบัติงานในปจจุบัน สวนใหญปฏิบัติงานในโรงเรียนแกนนําการจัดการเรียนรวม
2. สภาพการบริห ารจัดการเรียนรวมของโรงเรี ยนสังกัด เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พบวา
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีสภาพการดําเนินงานโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ตัวแปรที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดลําดับแรกคือ ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการเรียนรวมใหมีคุณภาพ รองลงมา ผูบริหารมี
ทักษะในการวิเคราะหปญหา แกปญหา และการตัดสินใจ ผูบริหารมีเจตคติที่ดีในการบริหารจัดการเรียนรวม ตามลําดับ สวน
ลําดับสุดทาย ครูเขารับการฝกอบรม สัมมนาหรือการศึกษาเพิ่มเติมทางการศึกษาพิเศษ
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3. ปจจัยในการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จากตัว
แปร 80 ตัวแปร มาทําการตรวจสอบความเหมาะสมของการใชการวิเคราะหองคประกอบโดยหาคาสถิติของไคเซอร-ไมเยอรโอลคิน (KMO) และคาสถิติของบารทเลทท (Bartlett's Test of Sphericity)
ตารางที่ 1 แสดงคาคาสถิติของไคเซอร-ไมเยอร-โอลคิน (KMO) และคาสถิติของบารทเลทท (Bartlett's Test of Sphericity)
Kasier-Meyer-Olkin (KMO)
.941
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Bartlett's Test of Sphericity
Chi-Square
df
51880.075
3160

p-value
.000

จากตารางที่ 1 คาสถิติของไคเซอร-ไมเยอร-โอลคิน (KMO) มีคาเทากับ .941 โดยคา KMO มีคามาก (เขาสูหนึ่ง)
แสดงวา เทคนิค Factor Analysis เหมาะสมกั บ ข อมู ล ที่ มี อยู แสดงให เ ห็ นวา ข อมู ล ทั้ ง หมดและตั วแปรต างๆนั้น มี
ความสัมพันธกันดีมาก สามาถนําไปวิเคราะหองคประกอบตามจุดมุงหมายของการวิจัยได และจากคาสถิติของบารทเลทท
(Bartlett's Test of Sphericity) พบวา คาสถิติไค-สแควร ที่ใชในการทดสอบมีคาเทากับ 51880.075 และคา p-value
เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ตัวแปรมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวา เมตริกซ
สัมพันธของตัวแปรตางๆมีความสัมพันธกัน ดังนั้น จึงเหมาะสมที่จะนําไปใชในการวิเคราะหองคประกอบตอไปได
จากการใช เ ทคนิคการวิเ คราะหป จจัย (Factor Analysis) มี วัต ถุ ประสงค เ พื่อไดตั วแปรแต ล ะตั วมีค าน้ําหนัก
องคประกอบสูงในปจจัยรวมเพียงปจจัยเดียว และมีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) ต่ํามากหรือใกลๆ 0 ในปจจัย
รวมอื่น โดยเลือกวิธีสกัดปจจัยแบบวิธีตัวประกอบหลัก “PCA” (Principal Component Analysis) รวมกับการหมุนแกน
แบบตั้งฉาก (Orthogonal Rotation) ดวยวิธี Varimax Rotation เพื่อใหไดองคประกอบที่เปนอิสระ โดยพิจารณาจากเกณฑ
3 ข อ ดัง นี้ องคประกอบนั้นตองมีค าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalue) มากกวา 1.0 ขึ้นไป ตั วแปรแตล ะตั วใน
องคประกอบนั้น ตองมีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor loading) ตัวแปรแตละตัวขององคประกอบนั้นมีคาตั้งแต .50 ขึ้นไป
และมีตัวแปรในองคประกอบตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไป ผลการวิเคราะหปจจัยในการบริหารจัดการเรียนรวม ไดคาความแปรปรวน
ของตัวแปร (Eigenvalues) คารอยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance) และคารอยละสะสมของความ
แปรปรวน (Accumulative Percentage of Variance) ของแตละองคประกอบ ดังตาราง
ตารางที่ 2 แสดงคาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) คารอยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance)
และคารอยละสะสมของความแปรปรวน (Accumulative Percentage of Variance) ของแตละองคประกอบ
องคประกอบ
1
2
3
4
5
6

ความความแปรปรวนของตัว
แปร
31.682
7.933
7.679
5.210
3.795
2.344

คารอยละของความ
แปรปรวน
39.602
9.916
9.598
6.512
4.744
2.931

คารอยละสะสมของ
ความแปรปรวน
39.602
49.518
59.116
65.628
70.372
73.302

จํานวนตัวแปรใน
องคประกอบ
16
13
15
14
9
9

จากตารางที่ 2 ภายหลั ง จากการสกั ด องค ป ระกอบโดยใช วิ ธี ส กั ด องค ป ระกอบหลั ก “PCA” (Principal
Component Analysis) ซึ่งผูวิจัยทําการหมุนแกนองคประกอบและพบวา ไดองคประกอบทั้งหมด 10 องคประกอบ มีพิสัย
ของคาไอเกนอยูระหวาง 1.040 – 31.682 และมีคาความแปรปรวนสะสมรอยละ 79.306 ซึ่งคาน้ําหนักองคประกอบภาย
หลังจากการหมุนแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) ดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax Rotation) สามารถอธิบายถึ ง
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องค ประกอบในการบริ หารจัด การเรีย นรวมไดทั้ ง หมด 7 องคป ระกอบ แต เมื่ อพิจารณาความเหมาะสมของค าน้ําหนัก
องคประกอบที่เกินคา .50 ที่บรรยายตัวแปรตั้งแต 3 ตัวขึ้นไป ทําใหเหลือองคประกอบที่ใชไดจริง 6 องคประกอบ โดยมีพิสัย
ของคาไอเกนอยูระหวาง 2.344 – 31.682 และมีคาความแปรปรวนสะสมรอยละ 73.302
โดยปจจัยในการบริหารจัดการเรียนรวมทั้ง 6 องคประกอบไดแก ดานระบบการบริหารสถานศึกษา ดานนักเรียน
ดานครูและการจัดการเรียนการสอน ดานความรวมมือและแหลงเรียนรู ดานการบริหารงานวิชาการ และดานผูบริหาร
องคประกอบที่ 1 ดานระบบการบริหารสถานศึกษา มี 16 ตัวแปร ไดแก สถานศึกษามีการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน (SBM), สถานศึกษามีการกําหนดโครงการและกิจกรรมไวอยางชัดเจน, สถานศึกษามีการจัดทําขอมูลสารสนเทศไว
อย างถูกต องและเปนป จจุบั น, สถานศึกษามีการวางแผนพั ฒ นาผู เ รี ย นอย างต อเนื่อง เพื่อพั ฒ นาผู เ รีย นได อย างเต็ ม ตาม
ศั กยภาพ, สถานศึ กษามี การกําหนดนโยบาย วิสั ย ทั ศ น พั นธกิจ ยุ ท ธศาสตร ใ นการบริ ห ารจัด การเรี ย นร วม, นําข อมู ล
สารสนเทศมาวิเคราะห สัง เคราะห เพื่ อนํามาวางแผนปฏิบัติงานประจําป, สถานศึกษามีการวางแผนเพื่อพั ฒนาระบบการ
บริ ห ารจัด การเรี ย นร วม เพื่ อพั ฒ นาการจัด การเรี ย นร วมได อย างมีป ระสิ ท ธิภ าพ, สถานศึ กษานําผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรวม, สถานศึกษามีการวางแผนเพื่อพัฒนาครูผูสอนอยางตอเนื่อง เพื่อ
สงเสริมการจัดการเรียนรวม, บริหารสถานศึกษาตามกรอบมาตรฐานเรียนรวมเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ.
2555, สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา มีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเรียนรวม,
สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการภายใตโครงสรางซีท (SEAT Framework), จัดทําโครงสรางการบริหารจัดการเรียนรวม
และกําหนดบทบาทหนาที่ครูอยางชัดเจน, สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุน ยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลและองคกรที่มีสวน
รวมดานการจัดการเรียนรวม, สถานศึกษาดําเนินการตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติงานประจําป และสถานศึกษามีการแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดการเรียนรวมซึ่งทําหนาที่กําหนดนโยบาย แนวทางการดําเนินงานและทําหนาที่จัดสรรงบประมาณของงาน
เรียนรวมอยางชัดเจน มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เทากับ 31.682 และคารอยละของความแปรปรวน
(Percentage of Variance) เทากับ 39.602 มีพิสัยของคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง .527 ถึง .944
องคประกอบที่ 2 ดานนักเรียน มี 13 ตัวแปร ไดแก มีการเตรียมความพรอมใหแกนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
ทักษะกลามเนื้อมัดเล็ก, มีการเตรียมความพรอมใหแกนักเรียนที่มีความตองการพิเศษทักษะทางภาษาและการสื่อสาร, มีการ
เตรียมความพรอมใหแกนักเรียนที่มีความตองการพิเศษทักษะการชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน, จัดนิทรรศการเพื่อให
นักเรียนทั่วไปเขาใจและยอมรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ, จัดกิจกรรมพานักเรียนทั่วไปเขาดูสถานที่ดูแลคนพิการหรือ
คนที่มีความบกพรองตามสถานที่ตางๆ, จัดกิจกรรมจําลองสถานการณใหกับนักเรียนทั่วไปเพื่อเขาใจสภาพของเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ, จัดกิจกรรมอื่นใดที่ชวยใหนักเรียนทั่วไป เขาใจและยอมรับเพื่อนที่มีความตองการพิเศษ เชน การใหนักเรียนดู
ภาพยนตร หรื อเชิญ วิทยากรบรรยายพิ เศษ มาใหค วามรู กับนักเรี ยนทั่วไป, จัด กิจกรรมการเรียนการสอนที่ ใหนักเรี ยนทํ า
กิจกรรมรวมกันเพื่อใหเกิดการเรียนรูและชวยเหลือซึ่งกันและกัน, ใหขอมูลแกนักเรียนทั่วไปเพื่อใหมีความรูความเขาใจในการ
ชวยเหลือและปฏิบัติตอนักเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางถูกวิธี, มีการเตรียมความพรอมใหแกนักเรียนที่มีความตองการ
พิเศษมีความคุนเคยกับสภาพแวดลอม ครูประจําชั้น และพี่เลี้ยงกอนเปดภาคเรียน, มีการเตรียมความพรอมใหแกนักเรียนที่มี
ความตองการพิเศษทักษะทางวิชาการ, มีการเตรียมความพรอมใหแกนักเรียนที่มีความตองการพิเศษทักษะกลามเนื้อมัดใหญ
และมีการเตรียมความพรอมใหแกนักเรียนที่มีความตองการพิเศษทักษะอารมณและสังคม มีคาความแปรปรวนของตัวแปร
(Eigenvalues) เทากับ 7.933 และคารอยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance) เทากับ 9.916 มีพิสัยของคา
น้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง .624 ถึง .961
องคประกอบที่ 3 ดานครูและการจัดการเรียนการสอน มี 15 ตัวแปร ไดแก ครูมีการบันทึกหลังการสอนทุกครั้ง,
ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการสอนเฉพาะบุคคล, ครูจัดทําแผนการสอน
เฉพาะบุคคล (IIP) ตามพัฒนาการของนักเรียนทุกภาคเรียน, ครูจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ตามศักยภาพ
ของนักเรียนเปนรายป, ครูมีความรู ความเขาใจ เจตคติที่ดีตอการจัดการเรียนรวมและปฏิบัติตอผูเรียนอยางเหมาะสม, ครู
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ, ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย, ครูใช
กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลทุกภาคเรียน, ครูมีการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ, ครูจัดทําแฟม
สะสมผลงานของนักเรียนอยางสม่ําเสมอ, ครูจัด กิจกรรมนอกหองเรียนและในชุมชน, ครูเ ขารับ การฝกอบรม สัมมนาหรื อ
การศึกษาเพิ่มเติมทางการศึกษาพิเศษ, ครูวัดผลประเมินผลที่สอดคลองกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล, ครูมีการนํา
เทคนิคการสอน เชน การวิเคราะหงาน ระบบเพื่อนชวยเพื่อน ฯลฯ มาใชในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความตองการ
พิเศษ และครูมีการรายงานความกาวหนาของนักเรียน ทบทวน IEP อยางนอยปละ 1 ครั้ง มีคาความแปรปรวนของตัวแปร
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(Eigenvalues) เทากับ 7.679 และคารอยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance) เทากับ 9.598 มีพิสัยของคา
น้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง .557 ถึง .908
องคประกอบที่ 4 ดานความรวมมือและแหลงเรียนรู มี 14 ตัวแปร ไดแก สถานศึกษาสงเสริมใหผูเรียนและ
ครอบครัวแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆดวยตนเองตามอัธยาศัย, สถานศึกษาสรางเครือขายผูปกครองนักเรียนเรียน
รวมภายในสถานศึกษา, สถานศึกษาประเมินผลแผนงาน/โครงการพัฒนาแหลงการเรียนรูเปนรายป, สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่
สงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคลที่เกี่ยวของ, สถานศึกษากําหนดแนวทางการสงเสริม สนับสนุนใหมีการใช
แหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา, สถานศึกษาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาแหลงการเรียนรูดานการจัดการเรียนรวมในโรงเรียน
โดยวิเคราะหขอมู ลสารสนเทศจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาทุกป, ประสานความรวมมือนักวิช าชีพ เพื่ อสงเสริ ม
ผูเรียนใหเกิดการเรียนรูในดานตางๆมากขึ้น, ประสานความรวมมือหนวยงาน หรือองคกรภายนอก ในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนตามศักยภาพทุกป, สถานศึกษามีการสงเสริมการสรางปฏิสัมพันธกับผูปกครองนักเรียนอยางตอเนื่อง, สถานศึกษานํา
ผลที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูไปพัฒนาการจัดการเรียนรวมอยางตอเนื่อง, สถานศึกษามีการเผยแพรและประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับการดําเนินงานของสถานศึกษาในดานความรวมมือจากบุคคลตางๆ, สถานศึกษาปรับปรุงแผนงาน/โครงการพัฒนา
แหลงการเรียนรูทุกป, สถานศึกษามีการติดตอหนวยงานสาธารณสุขเพื่อดูแลดานสุขภาพเด็ก, และ สถานศึกษาจัดทําแผนงาน
เพื่อพัฒนาแหลงการเรียนรูดานการจัดการเรียนรวมในโรงเรียน โดยวิเคราะหขอมูลสารสนเทศจากทั้งภายในและภายนอก
สถานศึ กษาทุ กป มี ค าความแปรปรวนของตั วแปร (Eigenvalues) เท า กับ 5.210 และค าร อยละของความแปรปรวน
(Percentage of Variance) เทากับ 6.512 มีพิสัยของคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง .553 ถึง .723
องคประกอบที่ 5 ดานการบริหารงานวิชาการ มี 9 ตัวแปร ไดแก สถานศึกษากําหนดใหจัดทําแผนการสอนเฉพาะ
บุคคลที่สอดคลองกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล, สถานศึกษากําหนดใหจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่
สอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน, สถานศึกษามีการปรับและพัฒนาหลักสูตรทั่วไปมาใชกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
เปนบางรายวิชา, สถานศึกษากําหนดให มีการจัดตารางการเรียนการสอนตามกลุ มสาระวิชาหรือทักษะตางๆ, สถานศึกษา
ประเมินผลการใชห ลักสูตรเฉพาะสําหรับนักเรี ยนที่มีความตองการพิเศษ, สถานศึกษาสรุปผลและรายงานการใชหลักสูต ร
เฉพาะสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ, สถานศึกษามีการจัดทําหลักสูตรเฉพาะสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ,
สถานศึกษาจัดทําคูมือหลักสูตรเฉพาะสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ และสถานศึกษามีการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR)มี ค า ความแปรปรวนของตั ว แปร (Eigenvalues) เท า กั บ 3.795 และค า ร อ ยละของความแปรปรวน
(Percentage of Variance) เทากับ 4.744 มีพิสัยของคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง .572 ถึง .945
องคป ระกอบที่ 6 ดานผูบ ริหารมี 9 ตัวแปร ไดแก ผูบ ริหารมีบุ คลิกภาพประชาธิป ไตย ใช หลักเหตุ ผลในการ
บริหารงาน, ผูบริหารมีทักษะในการวิเคราะหปญหา แกปญหา และการตัดสินใจ, ผูบริหารบริหารงานแบบมีสวนรวม เป ด
โอกาสให ผูที่ เกี่ยวข องแสดงความคิ ดเห็ นและเสนอแนะ, ผู บริ หารมีเ จตคติ ที่ ดีใ นการบริห ารจัดการเรี ย นร วม, ผู บริ หารมี
วิสัยทัศนในการบริหารจัดการเรียนรวม, ผูบริหารมีความรู ความเขาใจในการบริหารจัดการเรียนรวม, ผูบริหารมีการสงเสริมให
ครู ทํ างานเป นที ม , ผู บ ริ ห ารมี ค วามเสี ย สละ รั บ ผิ ด ชอบต อ หนา ที่ แ ละอุ ทิ ศ เวลาให โ รงเรี ย นอย างเต็ ม ที่ แ ละผู บ ริ ห ารมี
ความสามารถในการบริหารจัดการเรียนรวมใหมีคุณภาพ มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เทากับ 2.344 และ
คารอยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance) เทากับ 2.931 มีพิสัยของคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง
.592 ถึง .710
สรุปและอภิปรายผล
1. จากการศึ ก ษาสภาพการบริ ห ารจั ด การเรี ย นร ว มของโรงเรี ย นสั ง กั ด เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร โดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา การบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดการเรียนรวมไดอยางประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมไปถึงสามารถพัฒนา
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษพัฒนาตนเองไดอยางเต็มตามศักยภาพ สอดคลองกับแนวคิด Reynolds & Birch (1977) ที่
กลาววา องคประกอบที่ จะทําใหการจัดการเรีย นรวมระหวางเด็กทีมีความตองการพิเศษกับเด็กปกติประสบผลสําเร็จมี 10
ประการคือ 1. ครูตองทํางานประสานกันและรวมมือกันอยางดีระหวางครูการศึกษาพิเศษกับครูปกติ 2. หากครูที่สอนเด็กปกติ
มีปญหาในการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษทางโรงเรียนควรหาทางแกไข 3.ครูผูสอนควรมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรวม 3.1
มีความเชื่อวาเด็กทุกคนมีสิทธิไดรับการศึกษา 3.2 ควรมีความตั้งใจในการสอน 3.3 ควรมีการวางแผนการสอนอยางรอบคอบ
3.4 ควรจัดการเรียนการสอนใหมีความยืดหยุนได รวมทั้งขนาดของชั้นเรียนควรยืดหยุนตามจํานวนและความตองการของเด็ก
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3.5 ควรระลึกวาพัฒนาการของเด็กในดานอารมณสังคมของเด็กมีความสําคัญเชนเดียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4. จัดอบรม
ครูปกติใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความตองการของเด็กที่มีความตองการพิเศษ 5. การเรียนรวมควรไดรับการสนับสนุน
จากผูบริหารโรงเรียน 6. มีการประเมินผลความกาวหนาในการเรียนของเด็กอยางสม่ําเสมอ 7. ใชแหงทรัพยากรจากชุมชนให
มากที่สุดเทาที่จะทําได 8. ผูปกครองควรมีสวนรวมและรับรูเกี่ยวกับการเรียนรวมในโรงเรียน 9. โรงเรียนควรมีความพรอม
กอนที่ จะจัด การเรี ยนร วมในโรงเรีย น 10. การคัด เลือกเด็ กเข าเรี ยนรวมควรพิจารณาถึ ง ความพร อมของเด็ กเป นสําคั ญ
สอดคลองกับงานวิจัย สายวสันต นิมาพร (2554) ศึกษา การจัดการเรียนรวมในโรงเรียนเรียนรวม ในอําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม พบวา การจัดการโรงเรียนแกนนําเรียนรวมใหประสบความสําเร็จนั้น ตองมีองคประกอบอยูหลายดานดวยกัน แต
ตองเกิดจากการนํานโยบายการจัด การเรีย นรวมมาปฏิบัติอยางแทจริ ง ต องมีค วามเต็ม ใจและความตั้ง ใจของผูบ ริหาร ครู
ผูปกครอง ควรมีทัศนคติที่ดีตอการจัดการเรียนรวม โดยเฉพาะผูบริหารโรงเรียนจะตองมีแนวทางการจัดการเรียนรวมอยาง
เปนระบบ เพื่ อให เด็ กที่มี ความตองการพิเ ศษไดเ รีย นร วมกับเด็กทั่ วไปอย างเสมอภาค สอดคลองกับ งานวิจัย Sammons,
Hillman & Mortimore (1995, p.8) ศึกษาวิจัย การพัฒนาองคประกอบที่สงผลถึงความสําเร็จหรือความมีประสิทธิผลของ
โรงเรีย น พบวามี 11 องค ป ระกอบ คื อ 1. ความเป นผูบ ริห ารมื ออาชี พ 2. การมี วิสัย ทัศ นและเปาหมายร วมกัน 3. มี
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู 4. การเรียนการสอนที่เขมแข็ง 5. มีแผนการเรียนการสอนที่มีวัตถุประสงคชัดเจน 6. มี
ความคาดหวังตอโรงเรียนและนักเรียนในระดับสูง 7. มีการเสริมแรงครู 9. มีการติดตามความกาวหนาของนักเรียนและการ
พัฒนาปรับปรุงโรงเรียน 10. มีความรวมมือระหวางโรงเรียนและผูปกครอง 11. เปนองคกรแหงการเรียนรู สอดคลองกับ
งานวิจัย คลิกแมน กอรดอน และโรส กอรดอน (Glickman, Gordon and Ross-Grodon, 2001, p.49) ศึกษาคุณลักษณะ
ของโรงเรียนที่มีประสิทธิผลหรือโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการบริหารงานที่ปรับปรุงแลว พบวามี 12 ประการ คือ 1.
ผูบริหารที่มีความหลากหลายของภาวะผูนําซึ่งรวมถึงภาวะผูนําของครูดวยการสรางระบบการประเมินผลที่เนนความแตกตาง
ระหวางบุคคล 2. ตระหนักถึงสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมของโรงเรียน 3. การมีสวนรวมของผูปกครอง 4. การมีวิสัยทัศน
รวมกันและการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนอยางตอเนื่อง 5. ไดรับการสนับสนุนจากทั้งภายนอกและภายในเรื่องเวลาเรียน การจัด
กิจกรรมดานวิชาการและคุณธรรม 6. เนนที่การเรียนการสอน 7. มีการพัฒนาที่ตอเนื่อง 8. มีแผนการสอนที่ดี 9. ครูมีความ
รวมมือกัน 10. มีการศึกษาวิจัยเพื่อหาขอมูลในการสรางรูปแบบของโรงเรียน 11. มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการพัฒนา
ปรับปรุงโรงเรียน 12. ใชวิธีการหลากหลายเพื่อพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน
2. จากการศึ ก ษาป จจัย ในการบริ ห ารจั ด การเรี ย นร วมของโรงเรี ย นสั ง กัด เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษา
กรุงเทพมหานคร มีคาสถิติของ Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) มีคาเทากับ .941 แสดงใหเห็นวา ขอมูลทั้งหมดตัวแปรตางๆ
นั้น มีความสัมพันธกัน ดีมาก เนื่องจากคา Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ดัชนีตัวนี้มีคาระหวาง
0 ถึง 1 คาจะเทากับ 1 เมื่อตัวแปรแต ละตัวสามารถทํานายไดดวยตั วแปรอื่น โดยปราศจากความคลาดเคลื่อน ซึ่งคาที่
เหมาะสมจะวิเคราะหองคประกอบจะอยูในคาตั้งแต .50 – 1.00 สอดคลองกับแนวคิด กัลยา วานิชยบัญชา (2548, หนา 204205) สอดคลองกับงานวิจัย ธีรยุทธ เมืองแกว (2554) ไดวิเคราะหองคประกอบของแบบประเมินในการประหยัดพลังงาน
ไฟฟา พบวา มีคาสถิติของ Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) เทากับ .866 จากการตรวจสอบขอมูลเบื้องตนวาชุดขอมูลชุดนั้น จะ
นํามาวิเ คราะห องค ป ระกอบได ห รื อไม คื อ การพิ จารณาเมทริ กซสั ม พั น ธข องตั วแปรชุ ด นั้น ตั ว แปรที่ จะนํามาวิเ คราะห
องคประกอบจะตองมีความสัมพันธกันไมนอยกวา .30 และคาในชวง .80 ขึ้นไปเหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบดีมาก
และจากคาสถิ ติข อง Bartlett's Test of Sphericity พบวา คาสถิ ติไ ค-สแควร ( ) ที่ ใช ในการทดสอบมีค าเทากับ
51880.075 และคา p-value เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ตัวแปรมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ
.05 แสดงใหเห็นวา เมตริกซสัมพันธของตัวแปรตางๆมีความสัมพันธกัน สอดคลองกับแนวคิด กัลยา วานิชยบัญชา (2548,
หนา 204-205) ต อมาได ทํ าการสกัด องค ประกอบด วยวิธีการสกัด องค ป ระกอบหลั ก “PCA” (Principal Component
Analysis) ซึ่ง ทําการหมุ นแกนองค ป ระกอบและพบวา ไดองคป ระกอบทั้ง หมด 10 องค ประกอบ มีพิ สัย ของคาไอเกนอยู
ระหวาง 1.040 – 31.682 และมีคาความแปรปรวนสะสมรอยละ 79.306 และคาน้ําหนักองคประกอบภายหลังจากการหมุน
ด วยวิธีแ วริ แ มกซ (Varimax Rotation) สามารถอธิบ ายถึ ง องค ป ระกอบในการบริ ห ารจัด การเรี ย นร วมได ทั้ ง หมด 7
องคประกอบ แตเมื่อพิจารณาความเหมาะสมของคาน้ําหนักองคประกอบที่เกินคา .50 ที่บรรยายตัวแปรตั้งแต 3 ตัวขึ้นไป
สอดคลองกับแนวคิดของ ยุ ทธ ไกรวรรณ (2551) ทําใหเหลือองคประกอบที่ใชไ ดจริ ง 6 องค ประกอบ โดยมีพิสั ยของ
คาไอเกนอยูระหวาง 2.344 – 31.682 และมีคาความแปรปรวนสะสมรอยละ 73.302 โดยสามารถอธิบายความหมายของ
องคประกอบในการบริหารจัดการเรียนรวมทั้ง 6 องคประกอบ ไดวา องคประกอบที่ 1 คือ ระบบการบริหารสถานศึกษา
องคประกอบที่ 2 คือ ดานนักเรียน องคประกอบที่ 3 คือ ดานครูและการจัดการเรียนการสอน องคประกอบที่ 4 คือ ดาน
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ความรวมมือและแหลงเรียนรู องคประกอบที่ 5 คือ ดานการบริหารงานวิชาการและองคประกอบที่ 6 คือ ดานผูบริหาร ซึ่ง
องคประกอบบางตัวที่ได สอดคลองกับแนวคิดของ นงลักษณ วิรัชชัย (2544) กลาววา หลักการที่สําคัญที่สุด ในการพัฒนา
รู ป แบบการจัด การศึ กษาสํ าหรั บ เด็ กที่ มี ค วามต องการพิ เ ศษ คื อ การยอมรั บ และการใช ป ระโยชน จากความแตกต างที่
หลากหลายระหวางเด็กทุกคน โดยเฉพาะความแตกตางเนื่องจากความพิการ เพื่อใหเด็กทุกคนเกิดการเรียนรูและพัฒนา ฟนฟู
สมรรถภาพทุกดาน ทั้งทางวิชาการ ทางสังคม ทางกายภาพและทางอาชีพ สามารถเรียนรวมกันอยางพึ่งพาอาศัยกัน โดยมี
ความรวมมือในการจัดการศึกษาของเด็ กจากบุค ลากรทุกคนในโรงเรียน ครอบครั วและชุมชนรวมถึงการใชทรัพ ยากรของ
โรงเรียน สอดคลองกับแนวคิดของ เบญจา ชลธารนนท (2546) กลาววา บุคคลที่เกี่ยวของในสภาพแวดลอมของเด็ก ไดแก พอ
แม ผูปกครอง ครูและบุคลากรอื่นในโรงเรียน โรงเรียนทั่วไปที่มีการจัดการเรียนรวม สถานศึกษาควรมีการพิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดการเรียนรวมประจําโรงเรียน ซึ่งควรประกอบดวย ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ ครูทั่วไป ครูการศึกษาพิเศษ พอแม
ผูปกครอง และบุคลากรภายนอก เพื่อกําหนดนโยบายในการจัดการเรียนรวม แนวทางการดําเนินงาน บทบาทและหนาที่ของ
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ทางโรงเรียนตองจัดการประชุมชี้แจงถึงนโยบายของโรงเรียนและมอบหมายหนาที่ใหบุคลากรที่
เกี่ยวของโดยใหทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและทํางานรวมกันเปนทีมในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรวม สอดคลอง
กับแนวคิดของ พิณสุดา สิริธรังศรี (2555, หนา 20) กลาววา การศึกษาควรอยูบนพื้นฐานความคิดและความเชื่อที่วา คนทุก
คนมีศักยภาพที่จะเรียนรูไดตลอดชีวิต ไมวาคนปกติ คนพิการ ดอยโอกาสหรือคนที่มีความสามารถพิเศษ ใหมีความสุขกับการ
เรียนรู เกิดการเรียนรูจากพลังในตนบูรณการเขากับสภาพแวดลอม ธรรมชาติ ชุมชน ทองถิ่นและสังคมอยางเปนองครวมเปน
การศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษยและเอาชีวิตเปนศูนยกลาง เปนการเรียนเพื่อรูตามศักยภาพที่แทจริง สอดคลองกับงานวิจัย
ภาวนา เปลี่ยนศรี (2552) ศึกษา การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความสําเร็จในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวาความสําเร็จของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมมีองคประกอบ 3
ดาน คือ ความเสมอภาคทางการศึกษา มี 4 ตัวชี้วัด คือ 1.นักเรียนมีสิทธิและโอกาสเขารับการศึกษา 2. นักเรียนรับบริการทาง
การศึกษาเทาเทียมกับนักเรียนปกติ 3. นักเรียนเขาเรียนในชั้นเรียนปกติไดเต็มเวลา และ 4. นักเรียนมีทักษะพื้นฐานที่จําเปน
ตามศักยภาพ ความหลากหลายในการจัดการศึกษา มี 3 ตัวชี้วัด คือ 1. หลักสูตรมีความยืดหยุนตามความเหมาะสม 2. สื่อ
วิธีการสอนที่ใชมีความหลากหลาย และ 3. การวัดและประเมินและการรายงานสอดคลองกับแผน IEP และดานการประสาน
ความรวมมือมี 2 ตัวชี้วัด คือ 1. การทํางานแบบรวมมือรวมพลังของบุคลากร และ 2. ชุมชนสนับสนุนสิ่งจําเปนในการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม สอดคลองกับงานวิจัย รจเรข พยอมแยม (2553) ศึกษา การบริหารโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม
สําหรับเด็กพิการในโรงเรียนปกติ พบวา ผูบริหารตองมีความรูความเชี่ยวชาญเพื่อชวยเหลือเด็กที่มีความตองการพิเศษไดอยาง
ถูกตอง เนื่องจากผูบริหารโรงเรียนเปนผูมีบทบาทสําคัญในการเปนผูนําและสรางบรรยากาศในการเรียนรวม หากทางโรงเรียน
มีการจัดตั้งคณะกรรมการโรงเรียนไวแลว ผูบริหารโรงเรียนจะตองนําเสนอเรื่องการจัดการเรียนรวมใหคณะกรรมการโรงเรียน
ทราบผลพิ จารณาแต งตั้งคณะกรรมการจัดการเรี ยนรวมประจําโรงเรียน เพื่อกําหนดนโยบายในการจัด การเรียนรวม แนว
ทางการดําเนินงาน จัดสรรงบประมาณ บทบาทหนาที่ของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนและรูปแบบในการจัดการเรียนรวม สอด
คลอกับงานวิจัย บุญยิ่ง สายเมฆ (2554) ไดศึกษา รูปแบบการดําเนินการจัดการเรียนรวมที่มีประสิทธิผลสําหรับนักเรียนที่มี
ปญ หาในการเรี ย นรู ใ นสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน สํ านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาในจัง หวัด อุบ ลราชธานี พบวา รู ป แบบการ
ดําเนินการจัดการเรียนรวมที่มีประสิทธิผลสําหรับนักเรียนที่มีปญหาในการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย 1.
หลักการพั ฒนานักเรียนตามศักยภาพ หลักพัฒ นาครูดวยความรู ความเขาใจ เจตคติ อยางตอเนื่อง หลั กความร วมมือของ
ผูเกี่ยวของทุกฝาย หลักใหบริการและอํานวยความสะดวก หลักความสอดคลองกับการใชชีวิตประจําวันและชุมชน และหลัก
ความแตกต างระหวางบุคคล 2. จุดมุ งหมายเพื่ อใหพัฒนาตนเองได ตามศักยภาพประกอบดวยทักษะการชวยเหลือตนเอง
ทักษะการอยู ในสั งคม ทักษะการงานอาชีพ 3. กลไกในการดําเนินการโดยการจัด ตั้ง คณะทํางาน จัดระบบสนับ สนุนการ
ดําเนินการประกอบดวยงบประมาณ สื่อ อุปกรณและจัดระบบการพัฒนานักเรียนที่ปญหาในการเรียนรู 4. ดําเนินการโดย
จัดเตรียมนักเรียน ครู ผูปกครองแตงตั้งคณะทํางานและดําเนินการให ครอบคลุม 4 ดาน 5. ประเมินผลโดยยึดจุดประสงค
หลัก 6. เงื่อนไขความสําเร็จขึ้นอยูกับผูบริหารโรงเรียนใหการสนับสนุนและยกยองชมเชยบุคลากรมีจิตสํานึกในการพัฒนา
นักเรียนและใหมีการนิเทศ กํากับติดตามผลอยางตอเนื่อง สอดคลองกับงานวิจัย สายพิณ ลอมพงศ (2559) ศึกษา การบริหาร
จัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีทสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษของโรงเรียนวัดบางปะกอก สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ
กรุงเทพมหานคร พบวา โรงเรียนเปนสื่อกลางในการพัฒนาเด็กที่มีความตองการพิเศษ โดยมีผูบริหารโรงเรียนเปนผูมีบทบาท
สําคัญในการเปนผูนําและสรางบรรยากาศในการจัดการเรียนรวม ดําเนินการติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และ
ไดเสนอแนวทางในการพัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรวม ดานสิ่งแวดลอม คือ ทางโรงเรียนควรมีการใหคําปรึกษาหารือ
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กับผูปกครองในการสงเสริมพฤติกรรมการเรียนและการแกไขพฤติกรรมนักเรียน รวมไปถึงไดเสนอการจัดแหลงการเรียนรูใน
โรงเรียนโดยใหโรงเรียนจัดหองวางภายในโรงเรียนเพื่อจัดเปนหองสอนเสริมและเปนหองเก็บสื่อการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่
มีความตองการพิเศษโดยเฉพาะใหเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยสะดวก สอดคลองกับงานวิจัยของ ดาวนนิ่ง เจ อี (Dawning, J.E.,
1996, p.11) ศึกษา ความคิดเห็นของผูปกครอง ครูผูสอน เด็กทั่วไปในโรงเรียนเรียนรวม ครูการศึกษาพิเศษ นักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษและนักเรียนปกติ พบวา ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรวมเด็กที่มีความบกพรองมีพัฒนาการดีขึ้นทุกดานและ
เพื่อนกลุมปกติก็ดีขึ้นดวย เด็กๆ จะยอมรับซึ่งกันและกัน มีปฏิสัมพันธทางสังคมที่ดีตอกัน เชน การพูดคุย การรวมกิจกรรม
สนุกสนาน สํ าหรั บ เด็ กที่ มี ค วามต องการพิ เ ศษก็ มี ค วามรู สึ กที่ ดี ต อตนเองและได พั ฒ นาความสั ม พั นธท างสั ง คมอย างมี
ความหมาย ไดพัฒนาทักษะทางการสื่อสารและทักษะทางวิชาการดีขึ้น และครูเห็นวาเด็กที่มีความตองการพิเศษมีพัฒนาการ
ในการเข ากลุ ม ดี ขึ้ น มี บ รรยากาศในห องเรี ย นที่ อบอุน เด็ กๆ ทุ กคนปรั บ ตั วทํ าให พ ฤติ กรรมเป นไปตามความเหมาะสม
สอดคลองกับงานวิจัย Kimberly Crosland & Glen Dunlap (2012) ไดศึกษากลยุทธที่มีประสิทธิภาพสําหรับการเรียนรวม
ของเด็ กออทิส ติกในห องเรีย นปกติ พบวา ควรมีการจัด การกับ สภาพแวดล อมในห องเรีย นที่ทํ าให เกิด การตอบสนองใน
พฤติกรรมที่ตองการใหเกิดและการลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค โดยกอนทํากิจกรรมในชั้นเรียนควรจะแสดงตัวอยางขอมูล
หรือกิจกรรมกอนที่นักเรียนจะเขารวมกิจกรรม รวมไปถึงการนําตารางภาพมาใชในการสื่อสารจะทําใหเกิดการติดตอสื่อสาร
ทางสายตาที่ เหตุการณที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนระหวางกิจกรรมและเพิ่มความเปนอิสระของนักเรียนเพื่อนักเรียนสามารถรู
กิจกรรมในอนาคตจากการมองได นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบวา องคกรและการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ เปนตัวแปรสําคั ญ
สําหรับ ความสํ าเร็ จของนักเรีย น ซึ่ง สภาพแวดลอมโดยรวมของโรงเรี ยน ปรั ช ญาการปฏิ บัติ แ ละนโยบายที่ โ รงเรี ยนเป น
เครื่องมือในการสรางระดับของการเปดกวางมากขึ้น
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชงาน
1.1 นําองคประกอบที่ไดจากงานวิจัยมาสรางตัวชี้วัดในการบริหารจัดการเรียนรวมในสถานศึกษาเพื่อใหเหมาะสม
กับสภาพการจัดการเรียนรวมในปจจุบันและอนาคต
1.2 นําองคประกอบที่ไดมาวางแผนพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรวมเพื่อใหสถานศึกษามี
การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรนําองคประกอบที่ได จากการวิเคราะหองคประกอบเชิ งสํารวจนําไปใช ในการวิเคราะห องคประกอบเชิ ง
ยืนยัน
2.2 ควรมีการตั้งตัวแปรจํานวนเพิ่มขึ้นเพื่อนําไปวิเคราะหองคประกอบและใชกับสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการ
เรียนรวมหลากหลายรูปแบบ
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ผลของโปรแกรมปองกันการพลัดตกหกลมของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานลพบุรี
มลฤดี โพธิ์พิจารย
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
e-mail: monredee.ph@ssru.ac.th

บทคัดยอ
ประชากรผู สูง อายุไ ทยมี แนวโนม สูง ขึ้น ความเสี่ ยงสําคัญ ที่ทํ าใหผู สู งอายุ ได รับ บาดเจ็บ หรือเสี ยชี วิต และเกิด ผล
กระทบดานจิตสังคม จากสถิติของสถานสงเคราะหคนชราบานลพบุรี พบวา มีจํานวนผูสูงอายุหกลมจํานวน 110 ครั้ง และ
ตองสงตอรักษาตัวที่โรงพยาบาล 10 ราย ลักษณะการบาดเจ็บที่พบ คือ ฟกช้ํา เคล็ดขัดยอก แผลฉีกขาด ขอเคลื่อน กระดูก
ราวหรือหัก ศีรษะแตก กระดูกสะโพกหัก เปนตน การวิจัยแบบกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใช โปรแกรม
ปองกันการพลัดตกหกลมตอจํานวนครั้งของการพลัดตกหกลมในผูสูงอายุ กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุที่อาศัยในระหวางเดือน
เมษายนถึงมิถุนายน พ.ศ. 2559 มีประวัติการพลัดตกหกลม โดยแบงเปนกลุมทดลอง จํานวน 30 คน และกลุมควบคุม จํานวน
30 คน เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ โปรแกรมปองกันการพลัดตกหกลม ประกอบดวย 1) การใหความรูเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยง
และแนวทางการปองกันการพลัดตกหกลมโดยเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญดานกายภาพจากโรงพยาบาลสระโบสถมาใหความรู 2)
ประเมินสมรรถภาพทางกายและการทรงตัวของผูสูงอายุกอนลงโปรแกรม 3) เชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญดานสรางเสริมสุขภาพ
จากสํานักงานสาธารณสุ ขจัง หวัดลพบุรี มาใหค วามรูเ กี่ย วกับ โปรแกรมการออกกําลัง กาย วิจัย เครื่ องมือที่ ใช ในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนแบบบันทึกขอมูลสวนบุคคลและแบบบันทึกการพลัดตกหกลม ไดแก นาฬิกาใชจับเวลาในการลุกยืนและ
กาวเดินเพื่อทดสอบความแข็งแรงของกลามเนื้อและการทรงตัว วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหคาที Paired t –test และ
Independent t-test 4) ลงโปรแกรมการปองกันการหกลมใหกับกลุมตัวอยาง เปนเวลา 8 สัปดาห 5) ประเมินผล สรุป/
วิเคราะหขอมูลการติดตามและประเมินผลคะแนนวัดการหกลมและคะแนนทดสอบการทรงตัวในผูสูงอายุ ประเมินสมรรถภาพ
ทางกายและการทรงตัวของผูสูงอายุหลังลงโปรแกรม ผลการวิจัยพบวา การพลัดตกหกลมในผูสูงอายุหลังใชโปรแกรมปองกัน
การพลัดตกหกลม ลดลงจากกอนการใชโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( X = 2.34 และ X = 0.78, t = 4.55, p <.05)
ดังนั้นโปรแกรมการปองกันการพลัดตกหกลมนี้จึงเหมาะสมที่จะนําไปใชในการปองกันการพลัดตกหกลมในผูสูงอายุในสถาน
สงเคราะหคนชราบานลพบุรีตอไป
คําสําคัญ: โปรแกรมปองกันการพลัดตกหกลม, ผูสูงอายุ
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The Effect of Fall Prevention Program on Elderly
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Abstract
The size of the elderly Thai population is increasing statistically. The major risk in the elderly that
causes injury, death and psycho-social outcomes is fall. The Lopburi Residential Home record showed
110 falls of the elderly and 10 of them were transferred for hospital admission. The injuries included
contusion, muscle strain, laceration, dislocation, head injury and fracture such as hip fracture. The
objective of this quasi-experimental research is to study the results of fall prevention program to the
numbers of falls in the elderly. The samples were the elderly who resided at Lopburi Residential Home
during April to June, 2016 and had history of falls. The samples were randomly selected into 30 elderly in
the experiment group and 30 elderly in the control group. The tool was fall prevention program that
included: 1) Education for risk and guidelines for fall prevention by an expert in physical therapy from
Srabote Hospital. 2) Assessment of physical fitness and balance of the elderly before program
intervention. 3) Education for exercise program by an expert in health promotion from Lopburi Provincial
Office. The tool was the calibrated timer watch for the ability to stand and walk test. Data was analyzed
by Paired t –test and Independent t-test. 4) Program intervention to the experiment group for 8 weeks. 5)
Evaluation, conclusion and analysis of the follow up data for falls, physical fitness and balance in the
elderly after program intervention. The research results showed numbers of falls in the elderly after
program intervention decreased from before program intervention with statistical significance ( X = 2.34
and X = 0.78, t = 4.55, p <.05). The study show that a fall prevention program was successfully used for
elderly people living in Lopburi Residential Home, in order to prevent falls.
Keywords: Falls prevention program, Elderly
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บทนํา
ปจจุบันประชากรผูสูงอายุไทยมีจํานวนเพิ่ม มากขึ้น ในป พ.ศ. 2559 มีประมาณ 9,517,000 คน (Wanich,
2016) โดยมีปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดปญหาสุขภาพและจิตสังคมของผูสูงอายุ คือ การพลัดตกหกลม เนื่องจาก เปนสาเหตุ
สําคัญของการบาดเจ็บและการเสียชีวิต ของผูสูงอายุ ทําใหเกิดภาวะแทรกซอนที่ตองรักษาในโรงพยาบาลนาน อัตราการเกิด
อุบัติการณและการ เสียชีวิตจากการพลัดตกหกลมในผูสูงอายุทวีความ รุนแรงและมีแนวโนมสูงขึ้น ในประเทศไทย แมวาจะ
ไมมีการรายงานขอมูลเกี่ยวกับการพลัดตกหกลมใน ผูสูงอายุที่สมบูรณ แตสําหรับประเทศสหรัฐอเมริกา นั้นประชากรที่อายุ
มากกวา 65 ป มีสถิติการพลัดตก หกลมอยางนอย 1 ครั้งตอป และประมาณรอยละ 50 มักเกิดอุบัติการณซ้ํา รัฐตองเสีย
งบประมาณคา รักษาพยาบาลจํานวนมาก คาดวาในป 2030 อาจ เพิ่มสูงมากกวา 44 พันลานเหรียญสหรัฐ ในประเทศไทย
การหกลมในผูสูงอายุเปนปญหาสําคัญดานสาธารณสุข เนื่องจากเปนสาเหตุทําใหบาดเจ็บไดในระดับปานกลางถึงระดับรุนแรง
การบาดเจ็บที่พบมากที่สุดคือ กระดูกหัก รอยละ 74.8 (ศินาถ แขนอก, 2553) พบวา ประมาณหนึ่งในสี่ของผูสูงอายุที่หกลม
และมีกระดูกสะโพกหัก จะเสียชีวิตภายใน 6 เดือน (Tremblay and Barber, 2012) ปจจัยการหกลมของผูสูงอายุมีสาเหตุมา
จากทั้งปจจัยภายในที่เกิดจากตัวผูสูงอายุเองซึ่งปจจัยภายในไดแกการเจ็บปวยเฉียบพลันและเรื้อรัง การใชยาที่เสี่ยงตอการหก
ลม และปจจัยภายนอกซึ่งเปนปจจัยดานสภาพแวดลอม อาคารบริเวณที่พักอาศัยไมเหมาะสมซึ่งจากการศึกษาการหกลมของ
ผูสูงอายุที่เคยหกลมพบวาจาก สภาพแวดลอมไมปลอดภัยรอยละ 31 ทาทางและการทรงตัวบกพรอง รอยละ 17 เวียนศีรษะ
รอยละ 13 ขาออนแรงฉับพลัน รอยละ 9 สับสน รอยละ 5 ภาวะความดันโลหิตต่ําจากการเปลี่ยนทา รอยละ 3 การมองเห็น
บกพรอง รอยละ 2 และที่เหลือเปนจากสาเหตุอื่น ๆ (Rubenstein, 2014)
เนื่องดวยการหกลมเปนปญหาสําคัญของผูสูงอายุ เกิดจากวัยสูงอายุเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบตาง ๆ ใน
รางกายไปในทางที่เสื่อมลงตามอายุที่มากขึ้น เชน ความแข็งแรงและความยืดหยุนของกลามเนื้อลดลง ขอเสื่อมและการอักเสบ
ของขอ ความหนาแนนของมวลกระดูกลดลง สายตาผิดปกติสงผลใหความสามารถในการมองเห็นลดนอยลง การเสื่อมของหู
ชั้นในทําใหมีอาการวิงเวียน เปนตน โดยผูสูงอายุมักเจ็บปวยดวยโรคตาง ๆ ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง ซึ่งอาการของโรคจะ
สงผลใหการทรงตัวลดลง เชน โรคหลอดเลือดในสมอง โรคพารกินสัน และโรคสมองเสื่อม (ประเสริฐ อัสสันตชัย, 2556) ทําให
ผูสูงอายุมีความสามารถในการเคลื่อนไหวลดลงและมีทาเดินที่ผิดปกติ โรคกระดูกพรุนทําใหเดินไมสะดวกและเสียสมดุลไดงาย
โรคระบบหัวใจและหลอดเลือดไดแก โรคความดันโลหิตสูงที่ไดรับยาลดความดันโลหิต ทําใหเกิดภาวะความดันโลหิตต่ําขณะ
เปลี่ ย นทา โรคกล ามเนื้อหั วใจตาย และลิ้นหั วใจตีบ หรื อรั่ วส ง ผลใหป ริ ม าณเลื อดที่ ออกจากหั วใจนอยลง ส ง ผลให มี การ
ไหลเวียนเลือดที่สมองลดลง เกิดอาการหนามืดเปนลมและเกิดการหกลมตามมาได ภาวะความเจ็บปวยที่รวมกันหลายโรค
สงผลใหผูสูงอายุตองรับประทานยาหลายชนิด ซึ่งอาจมีผลขางเคียงตอระบบประสาท หัวใจและหลอดเลือด ยานอนหลับ ยา
ระงับประสาท (ประเสริฐ อัสสันตชัย, 2556) ซึ่งมีผลขางเคียงทําใหเกิดการเดินเซ กระวนกระวายและสับสน ยาลดความดัน
โลหิต ยาตานการเตนผิดจังหวะของหัวใจ ทําใหหัวใจเตนชาและความดันโลหิตต่ํา ยิ่งผูสูงอายุไดรับยาจํานวนมากเทาไรก็ยิ่งมี
ความเสี่ยงตอการหกลมมากเทานั้น รัฐตองสูญเสียงบประมาณดานสวัสดิการคารักษาพยาบาล จํานวนมาก (มูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาผูสูงอายุ, 2558) นอกจากนี้หลังเกิดเหตุการณพลัดตก หกลม ผูสูงอายุบางรายจะวิตกกังวลและขาดความเชื่อมั่นใน
ตนเอง กลั วการพลั ด ตกหกล ม ซ้ํา (fear of falling) แม กระทั่ งในรายที่ ยัง ไมเ คยมี การพลัด ตกหกลม มากอน ส งผลให
ความสามารถในการทํา กิจกรรมลดลง เศราซึม และแยกตัวออกจากผูอื่น และสังคมรอบขาง (วิลาวรรณ สมตน ทัศนีย
รวิวรกุลและขวัญใจ อํานาจสัตยซื่อ, 2556)
จากสถิติของสถานสงเคราะหคนชราบานลพบุรี พบวา มีจํานวนผูสูงอายุหกลมจํานวน 110 ครั้ง และตองสงตอ
รักษาตัวที่โรงพยาบาล 10 ราย ลักษณะการบาดเจ็บที่พบคือ ฟกช้ํา เคล็ดขัดยอก แผลฉีกขาด ขอเคลื่อน กระดูกราวหรือหัก
ศีรษะแตก กระดูกสะโพกหัก เปนตน การบาดเจ็บเหลานี้สงผลตอการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ เนื่องจากตองใชเวลาในการ
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ฟนฟูสภาพนาน เปนการสรางความทุกขทรมานตอตัวผูสูงอายุและผูดูแล และเสียคาใชจายในการรักษาเปนจํานวนมาก โดย
ดําเนินตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา
17 (27) องคกรบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ในการสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
ซึ่งเปนการสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ โดยรวมไวกับกลุมดอยโอกาสอื่นๆ เพื่อเปนการปองกันการหกลม
ของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานลพบุรี จึงไดปองกันการหกลมของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราขึ้น (สถิติ
สถานสงเคราะหคนชราบานลพบุรี, 2559)
วัตถุประสงคของการวิจัย
วัตถุประสงคหลัก
1. เพื่อศึกษาผลของการใชโปรแกรมปองกันการพลัดตกหกลมของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานลพบุรี
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยนี้ศึกษาผลของการใชโปรแกรมปองกันการพลัดตกหกลมตอจํานวนครั้งของการพลัดตกหกลมของผูสูงอายุที่
มีประวัติการพลัดตกหกลม สถานสงเคราะหคนชราบานลพบุรี ระหวางเดือนเมษายนถึงมิถุนายน พ.ศ. 2559
ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจัย
ทฤษฎีความบกพรองในการดูแลตนเองของโอเร็ม โดยปจจัยภายในที่ทําใหความสามารถในการควบคุมการ
เคลื่อนไหวลดลง ไดแก ปจจัยดานรางกาย เชน ความเสื่อมของรางกาย การเจ็บปวยและการรักษา ปจจัยดานจิตใจ เชน ภาวะ
ซึมเศรา ความเครียดและความวิตกกังวล ภาวะสับสนและเพอคลั่งและความหวาดกลัวตอการพลัดตกหกลม ปจจัยภายนอก
ไดแก ความไมเปนระเบียบของที่อยูอาศัย โครงสรางที่อยูที่ไมเหมาะสมและการทอดทิ้งหรือละเลยผูสูงอายุ เปนตน
ระเบียบวิธีวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย ประชากรเปนผูสูงอายุที่มีอายุระหวาง 60 - 69 ป กลุมตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางแบบไมคืนที่
(Sampling without replacement) จากรายชื่อดังกลาว เปนกลุมทดลอง 30 คนและกลุมเปรียบเทียบ 30 คน คุณสมบัติ
ของกลุมตัวอยางมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ รับฟงและสื่อสารไดตามปกติ โดยสถานสงเคราะหคนชราบานลพบุรีไดจํานวน
ผูสูงอายุ 42 คน จากจํานวนทั้งหมด 107 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโปรแกรม
ปองกันการพลัดตกหกลมในผูสูงอายุ หาความตรงดานเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ ไดคาดัชนีความตรงตามเนื้อหา เทากับ .94
จากนั้นปรับปรุงโปรแกรม แลวทดลองใชกับผูสูงอายุที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางกอนดําเนินการวิจัย เครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบบันทึกขอมูลสวนบุคคลและแบบบันทึกการพลัดตกหกลม ไดแก นาฬิกาใชจับเวลาในการลุกยืน
และกาวเดินเพื่อทดสอบความแข็งแรงของกลามเนื้อและการทรงตัวผานการตรวจสอบความตรงดานเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ
5 ทาน ไดคาดัชนีความตรงตามเนื้อหาเทากับ .92
การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการ ดังนี้ 1) ประชุมผูสูงอายุเพื่อชี้แจงรายละเอียดการวิจัยในครั้งนี้ พรอมทั้งขอความ
รวมมือในการเขารวมในการวิจัยหลังจากนั้นใหผูสูงอายุที่สมัครใจลงลายมือชื่อในใบยินยอมเขารวมการวิจัยและทําการคัด
กรองหากลุมตัวอยางโดยประเมิน MMSE Thai 2002 และ TGDS เพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว 2)
หลังจากนั้นผูวิจัยทําการสุมตัวอยางเขากลุม (Random assignment) 3) การใหความรูเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงและแนวทางการ
ปองกันการพลัดตกหกลมโดยเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญดานกายภาพจากโรงพยาบาลสระโบสถมาใหความรู 4) ประเมิน
สมรรถภาพทางกายและการทรงตัวของผูสูงอายุกอนลงโปรแกรม 5) เชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญดานสรางเสริมสุขภาพจาก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีมาใหความรูเกี่ยวกับโปรแกรมการออกกําลังกาย 6) ลงโปรแกรมการปองกันการหกลม
ใหกับกลุมทดลองและกลุมควบคุม เปนเวลา 8 สัปดาห ดังนี้

507

สัปดาหที่ 1 ผูวิจัยสอบถามเกี่ยวกับการใช ยาของกลุมทดลอง ใหความรูแกกลุมทดลอง ในเรื่องปจจัยเสี่ยงและแนว
ทางการปองกันการพลัดตก หกลม ยาที่เปนสาเหตุของการพลัดตกหกลมไดบอย ในผูสูงอายุ ความสามารถในการมองเห็นของ
ผูสูงอายุ และการจัดการตอสิ่งแวดลอมเรื่องความปลอดภัย ตามแผนการสอน นาน 30 นาที จากนั้นสอนการออกกําลังกาย
โดยใชวิดิทัศน นาน 30 นาที และฝกปฏิบัติจนกระทั่งสามารถ ปฏิบัติตามวิดิทัศนได
สัปดาหที่ 2 ผูวิจัยติดตามผูสูงอายุเพื่อประเมินสิ่งแวดลอมที่พักอาศัยของกลุมทดลองแตละราย โดยใชแบบประเมิน
สิ่งแวดลอมที่ เสี่ยงตอการพลัดตกหกลม วางแผนแกไขปญหาและ ใหคําแนะนําหากพบปญหา
สัปดาหที่ 3 - 8 หลังจากครบระยะเวลา 2 เดือน มอบหมายใหกลุมทดลองหรือผูดูแลสังเกตและเริ่ม บันทึก
อุบัติการณการพลัดตกหกลมที่อาจเกิดขึ้น ในระยะเวลา 1 เดือน โดยที่กลุมตัวอยางยังคง ออกกําลังกาย โดยใชวิดิทัศน ครั้ง
ละประมาณ 30 นาที อยางนอย 3 วันตอสัปดาห ติดตามอุบัติการณของการ พลัดตกหกลมในระยะหลังการใชโปรแกรม
ปองกัน การพลัดตกหกลม โดยการสัมภาษณกลุมทดลอง แลวบันทึกขอมูลที่ไดเปนจํานวนครั้งของการพลัด ตกหกลมหลังการ
ใชโปรแกรมปองกันการพลัดตก หกลมของแตละราย กลุมควบคุม กลุมควบคุมปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง โดยการแจกแจงความถี่ รอยละ เปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยจํานวนครั้งของการพลัดตกหกลมกอนและหลังใชโปรแกรมปองกันการพลัดตกหกลม โดยเปรียบเทียบคาเฉลี่ยจํานวน
ครั้งของการพลัดตกหกลมระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยการวิเคราะหคาที Paired t –test และ Independent
t - test
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบที และระดับนัยสําคัญทางสถิติ ของการทดสอบเปรียบเทียบ
กอนและหลังประเมิน ดานคาดัชนีมวลกาย n=30
การทดสอบ

X

S.D.

กอนประเมิน

24.12

5.51

หลังประเมิน

23.65

4.83

D

-0.48

S.D.D

t

4078

-0.46

จากตารางที่ 1 พบวาการทดสอบกอนและหลังประเมิ น มี คะแนนเฉลี่ ย เท ากับ 24.12
คะแนน ตามลําดับ

Sig.(1-tailed)

1.0000

คะแนน และ 23.65

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบที และระดับนัยสําคัญทางสถิติ ของการทดสอบเปรียบเทียบ
กอนและหลังประเมิน ดานอัตราการเตนของหัวใจ n=30
การทดสอบ

X

S.D.

กอนประเมิน

91.00

7.20

หลังประเมิน

87.67

13.73

D

-3.33

S.D.D

t

9.38

-1.63

Sig.(1-tailed)

1.0000
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จากตารางที่ 2 พบวาการทดสอบกอนและหลังประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 91.00 คะแนน และ 87.67
คะแนน ตามลําดับ
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบที และระดับนัยสําคัญทางสถิติ ของการทดสอบเปรียบเทียบ
กอนและหลังประเมิน ดานความทนทานในการทํางาน n=30
การทดสอบ

X

S.D.

กอนประเมิน

62.43

23.14

หลังประเมิน

82.14

43.55

D

19.71

S.D.D

t

24.80

3.64 *

Sig.(1-tailed)

0.0008

จากตารางที่ 3 พบวาการทดสอบกอนและหลังประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 62.43 คะแนน และ 82.14 คะแนน
ตามลําดับ
ตารางที่ 4 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบที และระดับนัยสําคัญทางสถิติ ของการทดสอบเปรียบเทียบกอน
และหลังประเมิน ดานการทรงตัว n=30
การทดสอบ

X

S.D.

กอนประเมิน

14.00

3.26

หลังประเมิน

11.17

2.90

D

S.D.D

t

2.28

1.33

7.85 *

Sig.(1-tailed)

0.0000

จากตารางที่ 4 พบวาการทดสอบกอนและหลังประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 14.00 คะแนน และ 11.17
คะแนน ตามลําดับ
ตารางที่ 5 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบที และระดับนัยสําคัญทางสถิติ ของการทดสอบเปรียบเทียบ
กอนและหลังประเมินของการพลัดตกหกลมในผูสูงอายุในชวง 8 สัปดาห n=30
การทดสอบ

X

ก่อนประเมิน

2.34

หลังประเมิน

0.78

S.D.

D

S.D.D

2.30

1.33

t

4.55 *

Sig.(1-tailed)

.001***
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จากตารางที่ 5 พบวาการทดสอบกอนและหลังประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 2.34 คะแนน และ 0.78 คะแนน
ตามลําดับ
สรุปและอภิปรายผล
กลุมทดลองมีการพลัดตกหกลมหลังการใชโปรแกรมปองกันการพลัดตกหกลมต่ํากวากอนใชโปรมแกรมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p = .001) หลังการใชโปรแกรมปองกันการพลัดตกหกลมต่ํากวาในชวงเวลา 8 สัปดาหกอนการใช
โปรแกรม จํานวนครั้งของการพลัดตกหกลมในผูสูงอายุกลุมที่ใชโปรแกรมปองกันการพลัดตกหกลมต่ํากวากลุมที่ไดรับการดูแล
ปกติ อธิบายไดวา เนื่องจากกลุมทดลองไดรับการดูแลตามโปรแกรม ดังนี้ กลุมทดลองไดรับความรูในเรื่องปจจัยเสี่ยงและแนว
ทางการปองกันการพลัดตก หกลม ยาที่เปนสาเหตุของการพลัดตกหกลมไดบอยในผูสูงอายุความสามารถในการมองเห็นของ
ผูสูงอายุและการจัดการตอสิ่งแวดลอมเรื่องความปลอดภัย ตามแผนการสอน นาน 30 นาที จากนั้นสอนการออกกําลังกายโดย
ใชวิดิทัศน นาน 30 นาที และฝกปฏิบัติจนกระทั่งสามารถ ปฏิบัติตามวิดิทัศนได เพราะการรักษาหรือปองกันการลมที่พบวา
ไดผลดีที่สุด คือ การแกไขหรือลดปจจัยเสี่ยงการลม เนื่องจากการลมมักเกิดจากสาเหตุหรือความเสี่ยงมากกวา 1 อยาง และ
เนื่องจากปจจัยเสี่ยงการลมที่สาคัญที่สุดปจจัยหนึ่งคือความบกพรองดานการทรงตัวและความแข็งแรงซึ่งปจจัยดังกลาวนี้เปน
ปจจัยเสี่ยงประเภทที่แกไขหรือปรับปรุงได (Modifiable risk factors)รูปแบบการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและ
สงเสริมการฝกการทํางานของระบบการควบคุมการทรงตัว (Balance exercise) จึงเปนองคประกอบสําคัญในโปรแกรม
ปองกันการลมที่พบวาใหผลการปองกันหรือลดอัตราการลมในผูสูงอายุ (ไพลวรรณ สัทธานนท, 2558) กลุมทดลองไดรับการ
ประเมินสิ่งแวดลอมที่พักอาศัยของกลุมทดลองแตละรายโดยใชแบบประเมินสิ่งแวดลอมที่เสี่ยงตอการพลัดตกหกลม วางแผน
แกไขปญหาและ ใหคําแนะนําหากพบปญหา กลุมทดลองหลังจากครบระยะเวลา 2 เดือน ใหเริ่มบันทึกอุบัติการณการพลัดตก
หกลมที่อาจเกิดขึ้น ในระยะเวลา 1 เดือน โดยที่กลุมตัวอยางยังคง ออกกําลังกาย โดยใชวิดิทัศน ครั้งละประมาณ 30 นาที
อยางนอย 3 วันตอสัปดาห ติดตามอุบัติการณของการ พลัดตกหกลมในระยะหลังการใชโปรแกรมปองกัน การพลัดตกหกลม
โดยการสัมภาษณกลุมทดลอง แลวบันทึกขอมูลที่ไดเปนจํานวนครั้งของการพลัด ตกหกลมหลังการใชโปรแกรมปองกันการ
พลัดตกหกลมของแตละราย กลุมควบคุม กลุมควบคุมปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
ขอเสนอแนะ
1. พยาบาลควรใชโปรแกรมปองกันการพลัดตกหกลมในการดูแลผูสูงอายุในชุมชน โดยใหความรูแกผูสูงอายุและ
ผูดูแลเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงและแนวทางการปองกันการพลัดตกหกลม โดยทบทวนการรักษาโดยการใชยา
ประเมินและการแกไขปญหาเกี่ยวกับการมองเห็น ประเมินและการจัดการสิ่งแวดลอมใหปลอดภัย
2. จัดใหมีการนิเทศพยาบาลในเรื่องการใชโปรแกรมปองกันการพลัดตกหกลมในการดูแลผูสูงอายุในสถาน
สงเคราะหคนชรา เพื่อใหการปองกันที่มีประสิทธิภาพตอไป
3. ควรเผยแพรความรูเกี่ยวกับโปรแกรมปองกันการพลัดตกหกลมในการดูแลผูสูงอายุแกพยาบาลที่ทําหนาที่ดูแล
ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราโดยประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ
ประโยชนและคุณคาเชิงวิชาการ
1. การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในเชิงวิชาการนั้นเปนเรื่องที่สําคัญมาก ซึ่งจะเปนการบูรณาการเรียน การสอนกับการวิจัย
ไดอยางแทจริง อาจารยในมหาวิทยาลัยควรตระหนักและเห็นความสําคัญ จากการจัดการความรูดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรู
โดยการใหบริการทางวิชาการ (สอน/ บรรยาย / ฝกอบรม) การใชประโยชนในการในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน การเขียนตําราแบบเรียน หรือเปนรายงานวิจัยเพื่อตอยอดโครงการวิจัย
ประโยชนและคุณคาเชิงนโยบาย
1. นําผลงานวิจัยที่ไดไปเปนขอมูลกําหนดนโยบายที่เปนรูปธรรมที่ชัดเจนเพื่อเปนประโยชนกับหนวยงาน สถาบันและ
มหาวิทยาลัยตอไป
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ความเปนหลังนวยุคในขอคิดคํานึงของสมณสภาเพือ่ ความยุติธรรมและสันติเรื่อง
“กระแสเรียกของผูน ําธุรกิจ”
กันตสินี สมิตพันธุ และกีรติ บุญเจือ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวาขอคิดคํานึงของสมณสภาเพื่อความยุติธรรมและสันติเรื่อง“กระแสเรียกของ
ผูนําธุร กิจ” สนับ สนุนความเป นหลั ง นวยุ ค ภาพ โดยดํ าเนินการวิจัย เชิ ง คุ ณภาพตามหลั กปรั ช ญาคื อวิภ าษวิธี การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการตีความ พบวา ขอคิดคํานึงนาจะตีความตามหลักปรัชญานวยุค เพราะเชิญชวนใหใชการ
ไดเปรียบพัฒนาสังคมตามกฎเกณฑของพระศาสนจักรที่วาสรรพสิ่งมีลําดับขั้นและมนุษยเปนสิ่งประเสริฐสุดที่พระเจาทรง
สรางขึ้น ทุกสิ่งในโลกควรใหมนุษยเปนศูนยกลางและเปนผูมีความสําคัญสูงสุด ในการสงเสริมการสรางความหมายและ
ความเขาใจจากการไดทรัพยากรไวเปนกรรมสิทธิ์มากกวาคนอื่น แตผูวิจัยกลับคิดวาตีความตามหลักปรัชญาหลังนวยุคสาย
กลางซึ่งจะใหความหมายที่สอดคลองกับแนวทางของพระศาสนจักรปจจุบันนี้มากกวาคือ เนนการปรับใชเทคโนโลยีที่มี
คุณภาพและเพื่อคุณภาพของกิจการจนถึงคุณภาพของชีวิตของผูนําธุรกิจคาทอลิก เมื่อรับกระแสเรียกเปนผูนําธุรกิจยอม
หาทางออกของปญหาที่มนุษยชาติตกหลุมพรางของการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยการเสนอใหเลือกสรรสิ่งที่
ดีมาประยุกตใ ชเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยและสั งคมโลก เนื่องจากศรัทธาของคริส ตชนคาทอลิกเสริมดวย
เหตุผล ขอคิดคํานึงฯ นี้ ยอมมีเจตนาใหผูนําธุรกิจคาทอลิกใชวิจารญาณตามหลักปรัชญาหลังนวยุคสายกลางวิเคราะหและ
ประเมินคาเรื่องตาง ๆ ของคําสอนศาสนา เพื่อใหทุกคนมีศาสนาเปนหลักยึดเหนี่ยวดวยศรัทธาอยางมีคุณภาพขั้นพื้นฐาน
คือ ความเชื่อ ความวางใจ และความรัก
คําสําคัญ: กระแสเรียก, ผูนําธุรกิจคาทอลิก, ความเปนหลังนวยุคภาพ
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Postmodernity in the Reflection of the Pontifical Council for Justice and Peace
on “Vocation of the Business Leader”
Kansinee Smithphan and Kirti Bunchua
Suan Sunandha Rajabhat University

Abstract
The purpose of this research was to study the document of the Pontifical Council for Justice and
Peace, how the work entitled "The Vocation of the Business Leader" is exposed by modernism.
However, by conducting a qualitative research on the philosophical basis, which includes dialectical,
discursive, and interpretative dimensions, it is found out that the reflection could be interpreted
according to modern philosophy, which advocates taking advantage in business, developing society
strictly according to the norms of the Catholic Church, attaching to the idea that all things are
hierarchical and man is God’s most precious creation. Humans are the center of the world and hold
utmost importance in promoting meaning and understanding of resource ownership. Nonetheless, the
researcher believers that a postmodern philosophical interpretation would give better meaning to the
Church's approach, focusing on the adoption the quality technology and the quality of business
including the quality of life of business leaders. This vocation, therefore, counterbalances to the
solution of the problem that humanity is saved from the pitfalls of scientific and technological
development by offering good choices for the improvement of the quality of life for humanity and
the world. As Christians ground their faith on reason, Catholic businessmen can use their minds to
critically judge, analyze, and evaluate the various aspects of religion, so that they can anchor their life
and work strongly in the Christian virtues of faith, trust and love.
Keywords: vocation, Catholic businessman, postmodernity
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บทนํา
คริสตชนพึงเปนคริสตชนดวยความสมัครใจของตนเอง พระสังคายนาวาติกันที่ 2 ไดย้ําเรื่องนี้วา มนุษยทุกคนพึงมี
เสรีภาพในการเลือกเชื่อและนับถือศาสนาตามมโนธรรมของตน หากสนใจจะเขาเปนสมาชิกของพระศาสนจักรจะตอง
แสดงความจํานงตอเจาหนาที่ของพระศาสนจักร ซึ่งจะจัดใหไดศึกษาใหรูจักพระศาสนจักรและความหมายแหงขาวดีของ
พระเยซูอยางชัดเจนเสียกอน จึงใหตัดสินใจตามมโนธรรมเปนครั้งสุดทายวาจะยังสมัครใจเปนสมาชิกจริง ๆ หรือไม และ
ย อมจะบั ง เกิด เป น ประชาคมของผู มี กระแสเรี ย กพิ เ ศษ ในสมั ย ของพระเยซู พระองค ท รงประกาศแถลงการณว า
“อาณาจักรแหงสวรรคมาถึงแลว” (กีรติ บุญเจือ, 2530, 121) พระศาสนจักรยังเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรแหงสวรรค
(Kingdom of Heaven) ซึ่งไดแก คนดีทุกคนรวมกันทั่วโลก ทั้งที่ตายไปแลว ที่กําลังมีชีวิต โดยในโลกนี้ พระศาสนจักรมี
การบริหารงานผานสมณกระทรวง และมีสมณสภา (Pontifical Council) เปนหนวยงานหนึ่งในสภาปกครองพระศาสน
จักรโรมันคาทอลิก มีหนาที่ดูแลกิจการดานสังคมภายในพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก เอกสารที่ออกโดยสมณสภาอยาง
เปนทางการเพื่อกําหนดแนวความคิดและการปฏิบัติตามขอบขายงานของแตละสภาเรียกวา ขอคิดคํานึง (Reflection)
ซึ่งคริสตชนคาทอลิกพึงศึกษาเพื่อใหเขาใจหลักการของพระศาสนจักรคาทอลิกที่แทจริง
งานวิจัยนี้ใจความสํ าคั ญอยูที่ ขอคิด คํานึงของสมณสภาเพื่อความยุติ ธรรมและสันติเ รื่อง “กระแสเรีย กของผูนํา
ธุรกิจ” อันเปนเอกสารที่มุงเนนใหเปนคูมือสําหรับนักธุรกิจคาทอลิกทุกคน และสําหรับคณาจารยทั้งหลายสามารถใชใน
การสอนได ทั้ง ในระดับ วิทยาลัย และมหาวิท ยาลั ย อีกทั้ง ยั งเป นเครื่องมือหนึ่ง ที่ช วยในการสอนเพื่ อสร างความเขาใจ
เกี่ยวกับ “กระแสเรียก” (Vocation) สําหรับอาชีพนักธุรกิจตามแนวทางของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก ขอคํานึงนี้
เกิดจากสมณสภาเพื่อความยุติธรรมและสันติ โดยพระคารดินัล ปเตอร เค เอ เทิรกสัน (Cardinal Peter K.A. Turkson)
เปนประธานไดจัดทําเอกสารของสมณสภาเพื่อความยุติธรรมและสันติในรูปแบบของขอคิดคํานึง โดยใชชื่อวากระแสเรียก
ของผูนําธุรกิจ “The Vocation of the Business Leader” พิมพขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2012 และมีการแปลไป
แลว 12 ภาษา ในประเทศไทย ศาตราจารย กีรติ บุญเจือ เปนผูแปลเปนภาษาไทย พิมพครั้งแรกเมื่อ เดือนสิงหาคม ค.ศ.
2014 เอกสารนี้ แบงออกเปน 3 สวน คือสวนที่เปนบทนํา เนื้อหา และบทสรุป รวมทั้งหมด 87 ขอ
กระแสเรี ยกนี้ยอมมี ผลตอบทบาทของผูนับถือศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกในองคกรธุร กิจหลากหลาย เช น
สหกรณ บรรษัทขามชาติ ธุรกิจของครอบครัว ธุรกิจเพื่อสัง คม สหกิจ ทั้ง ที่มุงแสวงกําไรและไมมุงแสวงกําไร ฯลฯ
นอกจากนี้ยังใช เปนคูมือชี้แนะการตัดสินใจดํ าเนินธุรกิจในกระแสโลกปจจุบันที่ทาทายและเผชิญการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยสงเสริมการคิดและการตัดสินใจบนพื้นฐานความเชื่อของมนุษยชาติดวยกระแสความคิดที่
เนนความเปนเอกภาพในความหลากหลาย การไมยึดมั่นถือมั่น การแกไขประเด็นที่เอื้อตอสงคราม สนับสนุนประเด็นที่
สงเสริมสันติภาพและมุงการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นอยางเหมาะสมสอดคลองกันกับแนวทางของพระศาสนจักรยิ่งขึ้น
ผูนําธุร กิจยอมได รับ กระแสเรี ยกใหใ สใ จต อโลกเศรษฐกิจและการเงิ นภายใตแ สงสวางที่ สองใหเห็ นวาต องทํ าการตาม
หลักการแหงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเพื่อไดมาซึ่งประโยชนสุขรวมกัน (Turkson, 2012, p. 2) ดังนั้น การตีความตาม
กระบวนทรรศนปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง (moderate postmodern philosophy paradigm) ตอขอคํานึงของสมณ
สภาเพื่อความยุติธรรมและสันติเรื่อง “กระแสเรียกของผูนําธุรกิจ” ที่สนับสนุนความเปนหลังนวยุคภาพจึงเปนสิ่งที่จะทรง
คุณประโยชนตอพระศาสนจักรคาทอลิกอยางแทจริง

วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาวาขอคิดคํานึงของสมณสภาเพื่อความยุติธรรมและสันติเรื่อง “กระแสเรียกของผูนําธุรกิจ” สนับสนุน
ความเปนหลังนวยุคภาพอยางไร
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สมมติฐานการวิจัย
ผูวิจัยเชื่อวา ขอคิดคํานึงของสมณสภาเพื่อความยุติธรรมและสันติเรื่อง “กระแสเรียกของผูนําธุรกิจ” สนับสนุนความ
เป นหลั ง นวยุ ค ที่ ตั้ ง อยู บ นหลั กนิติ ธรรม (The Rule of Law) หลั กคุ ณธรรม (Morality) หลั กความโปร ง ใส
(Accountability) หลักการมีสวนรวม (Participation) หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) หลักความคุมคา (Cost –
effectiveness or Economy) หลักการบริหารจัดการที่ดีที่ตรงตามหลักการและแนวทางของพระศาสนจักรคาทอลิก
ขับเคลื่อนตามแนวทางของปรัชญาหลังนวยุคสายกลางดวยหลักการการสรางสรรค ปรับตัว รวมมือ และแสวงหา นําไปสู
การพัฒนาองคกรและคุณภาพชีวิตของผูนําธุรกิจคาทอลิก
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ ศึกษาวิจัยในขอบขายของสาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร ตามแนวคิดปรัชญาหลังนวยุคสาย
กลาง สืบคนขอมูล เอกสาร ที่เกี่ยวของกับปรัชญากระบวนทรรศน ปรัชญาบริสุทธิ์ ตรรกวิทยา การตีความ ประวัติศาสตร
ของศาสนาคริสต แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการบริหารที่สืบคนไดระหวาง 1 มิถุนายน 2559 - 30 เม.ย. 2560
ศึกษาจากเอกสารขอคิดคํานึงเรื่อง “กระแสเรียกผูนําธุรกิจ” แปลไวเมื่อ เดือนสิงหาคม 2557 จัดพิมพโดยชมรมนัก
ธุรกิจคาทอลิก เปนหลัก
วิธีการวิจัย
ดําเนินการตามรูปแบบวิธีวิจัยทางปรัชญา อันไดแก วิภาษวิธี (dialectic) โดยวิธีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น(discursive)
และการตีความ (hermeneutic) ตามหลักวิชาการ จากขอมูล เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ผลการวิจัย
การวิจัยพบวาขอคิดคํานึงฯ จะวาตีความตามหลักปรัชญานวยุค (modern philosophy paradigm) ก็ได เพราะ
เชิญชวนใหใชการไดเปรียบพัฒนาสังคมตามกฎเกณฑของพระศาสนจักรที่วาสรรพสิ่งมีลําดับขั้น (ฐานานุกรมของสิ่งสราง)
แตละสรรพสิ่งมีความซับซอนในลําดับขั้นที่ตางกัน แตทวามนุษยเปนสิ่งประเสริฐสุดที่พระเจาทรงสรางขึ้น มนุษยเปนผูมี
สิทธิและหนาที่อันเปนหลักการประการแรกหรือเปนหัวใจของคําสอนดานสังคมของพระศาสนจักร ทุกสิ่งในโลกควรให
มนุษยเปนศูนยกลางและเปนผูมีความสําคัญสูงสุด แนวคําสอนนี้สงเสริมการสรางความหมายและความเขาใจจากการได
ทรัพยากรไวเปนกรรมสิทธิ์มากกวาคนอื่น ดังขอความขอ 1 (หนา 8) “พระเยซูเจาบอกแกเรา โดยทางพระวรสารไววา
“ผูใดไดรับฝากไวมาก ผูนั้นจะถูกทวงกลับไปมากดวย” (ลูกา 12:48 )นักธุรกิจไดรับโอกาสในการใชทรัพยากรตาง ๆ มาก
พระเจาจึงมอบภาระที่ยิ่งใหญให เปนกระแสเรียกของนักธุรกิจทุกคน จะเห็นไดวาในชวงสั้น ๆ แหงตนศตวรรษนี้ ธุรกิจ
หลายแขนงไดสรางนวัตกรรมอันนาทึ่งมากมาย เชน ดานการบําบัดรักษาโรค นําคนทั่วโลกใหใกลชิดกันอยางรวดเร็วทันใจ
ดวยเทคโนโลยี และการสรางสรรคความเจริญในสังคมรอบดาน แตในเวลาเดียวกันก็มีดานลบที่มีการฉอฉลในการทําธุรกิจ
ยังผลใหเศรษฐกิจโลกเกิดความวุนวายปนปวน เกิดความไมเชื่อมั่นในองคกรธุรกิจรวมไปถึงสถาบันตาง ๆ ในภาคการคา
แบบเสรี ด วย ดั ง นั้น สํ าหรั บ ผู นําธุร กิจ ที่ เ ป นคริ ส ตชน นี่เ ป นจัง หวะเวลาที่ ต องการ การเป นพยานยื น ยั นความเชื่ อ
ความหวัง และการปฏิบัติดวยความรักอยางแทจริง” หากแตการตีความเชนนี้เปนการอางเหตุผลที่ขัดแยงกันซึ่งพิสูจนได
ดวยวิธีการอุปนัย (induction) คือการพิสูจนโดยอางประสบการณเฉพาะหนวยที่แนใจแลวไปสนับสนุนขอความทั่วไปที่ยัง
ไมแนใจ ใหมีความแนใจมากขึ้น ดังนี้
ประโยคอางที่ 1 ธุรกิจหลายแขนงไดสรางนวัตกรรมนาทึ่งมากมาย เชนดานการบําบัดรักษาโรค นําคนทั่วโลกให
ใกลชิดกันอยางรวดเร็วทันใจดวยเทคโนโลยี และการสรางสรรคความเจริญในสังคมรอบดาน
ประโยคอางที่ 2 แต ในเวลาเดีย วกันก็มีดานลบที่มีการฉอฉลในการทําธุรกิจ ยังผลใหเศรษฐกิจโลกเกิดความ
วุนวายปนปวน เกิดความไมเชื่อมั่นในองคกรธุรกิจ รวมไปถึงสถาบันตาง ๆ ในภาคการคาแบบเสรี
ประโยคสรุป ดังนั้น สําหรับผูนําธุรกิจที่เปนคริสตชน นี่เปนจังหวะเวลาที่ตองการ การเปนพยานยืนยันความเชื่อ
ความหวัง และการปฏิบัติดวยความรักอยางแทจริง
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จากรูปนิรนัยนี้ จะเห็นวาประโยคอางมีการปฏิเสธ แตประโยคสรุปเปนประโยคยืนยัน ซึ่งผิดกฎของการพิสูจนตาม
หลักตรรกวิทยา เพราะฉะนั้นรูปนิรนัยนี้จึงไมสมเหตุสมผล และเปนการอางเหตุผลผิดอยางหนึ่ง ดังนั้นการตีความตาม
หลักปรัชญานวยุคจึงไมถูกตอง
ผูวิจัยเสนอการตีความขอคํานึงของสมณสภาเพื่อความยุติธรรมและสันติเรื่อง “กระแสเรียกของผูนําธุรกิจ” ตาม
หลักปรัชญาหลังนวยุคสายกลางซึ่งจะใหความหมายที่สอดคลองกับแนวทางของพระศาสนจักรยิ่งกวา มาตรการความจริง
ทางศาสนาของชาวคริสตทั้งมวลอยูที่คัมภีรไบเบิล แตคัมภีรไบเบิลไมตอบปญหาทุกประเด็นใหเขาใจอยางตรง ๆ สวนมาก
ตองการการตีความ การตีความกระแสเรียกที่เหมาะสมในยุคปจจุบันจึงเนนการปรับใชเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและเพื่ อ
คุณภาพของกิจการจนถึงคุณภาพของชีวิตของผูนําธุรกิจคาทอลิก ดังขอความ ขอ 40 (หนา 36) “ธุรกิจที่ถือไดวาประสบ
ความสํ าเร็จต องสนใจและพยายามดู แ ลความต องการแท ๆ ของมนุษยใ ห อยู ใ นระดั บดี เ ลิ ศ โดยเนนนวตกรรม การ
สรางสรรค และการริเริ่มอยางเขมขน ธุรกิจดังกลาวมานี้ขณะนี้ผลิตสินคาออกจําหนายอยางที่เคยผลิตกันมาแตกอน อัน
ได แก สิ นค าทางการแพทย การสื่ อสาร อาหาร พลั ง งาน และสิ่ ง อํานวยความสะดวกอื่น ๆ แต ทวามี อะไรใหม ในวิธี
ตอบสนองความตองการของมนุษย คือ ทั้งสินคาและงานบริการมีคุณภาพสูงขึ้นอยางมาก และที่ใดทําไดดีจริง ๆ ที่นั่น
คุณภาพชีวิตของผูคนสูงขึ้นอยางเห็นไดชัด”
แนวคิ ด นี้ยั ง แพร ห ลายผ านผูนําชาวคาทอลิ กทั่ วโลกที่ ได รั บ คํ าแนะนําวา นักบวชต องได รั บ การอบรมการใช
เทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อที่วาจะไดนําสิ่งนี้ไปใชในการแพรธรรม นักบวชจําเปนตองไดรับการฝกอบรมการใชเทคโนโลยี
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อที่พวกเขาจะไดมีโอกาสเทศนสอนเกี่ยวกับพระศาสนจักร และชวยเหลือทุกคนให
คนพบพระพักตรของพระคริสตเจา การอภิบาลในโลกของการสื่อสารยุคดิจิตอล ถือวาสําคัญมาก เพราะมันคือการนําเรา
ใหติด ตอกับเพื่ อนต างศาสนา ผูไ มมีค วามเชื่อในพระเจา และคนทุกชาติ ทุกวัฒ นธรรม ทั้งนี้สอดคลองกับแนวคิ ดการ
ไตรตรองในเอกสารนี้ยอมเปดทางใหผู นําธุรกิจ ใหส มาชิกขององคกรธุรกิจ ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสียทุ กฝาย ไดรูถึ ง
แนวทางปฏิบัติ เพื่อประโยชนสุขสวนรวม ซึ่งในบริบทของศาสนาคริสตยอมเชื่อมกับความสุข 8 กรณี จากเทศนาบน
ภูเขา (the Sermon on the Mount) ที่วา ผูมีใจยากจนยอมเปนสุข เพราะอาณาจักรสวรรคเปนของเขา ผูเปนทุกข
โศกเศรายอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับการปลอบโยน ผูมีใจออนโยนยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับแผนดินเปนมรดก ผู
หิวกระหายความชอบธรรมยอมเปนสุข เพราะเขาจะอิ่ม ผูมีใจเมตตายอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับพระเมตตา ผูมีใจ
บริสุทธิ์ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดเห็นพระเจา ผูสรางสันติยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดชื่อวาเปนบุตรของพระเจา ผูถูก
เบียดเบียนขมเหงเพราะความชอบธรรมยอมเปนสุข เพราะอาณาจักรสวรรคเปนของเขา (มัทธิว 5:3-10)
กระแสเรียกนี้ จึงเปนทางออกของปญหาที่มนุษยชาติดิ้ นรนแสวงหาความสุขแท แตตางก็ตกหลุม พรางของการ
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงเหมือนวิ่งวนอยูในเขาวงกตหาทางออกไมพบ ปรัชญาหลังนวยุคสุดขั้วไดทําหนาที่
สําคัญคือ ไดวิพากษจุดออนของระบบเครือขายความรูที่ทําใหมนุษยยึดมั่นถือมั่นและเปนปมสําคัญของความขัดแยงตาง ๆ
พรอมทั้งเรียกรองใหมนุษยปรับทาทีในการปฏิบัติตอกัน และตระหนักรูถึงความลวงหลอกที่ทําใหมนุษยหลงอยูกับความ
เปนเกินจริง (hyper reality) ของสังคม ยิ่งในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ยิ่งทําใหปญหาตาง ๆ ขยายตัวอยางไมเคยเกิดขึ้น
เชนนี้มากอน ปรัชญาหลังนวยุคสายกลางไดชี้ชวนใหมนุษยตั้งสติและทําการยอนอานความรูใหมทั้งหมดและเลือกสรรสิ่งที่
ดีมาประยุกตใชเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยและสังคมโลก (Bauman, 1993, p. 149)
อภิปรายผลวิจัย
ปรั ช ญากระบวนทรรศนหลั ง นวยุ ค สายกลางเสนอให ม นุษย มุ งกระทําเพื่ อความสุ ข แทต ามความเป นจริง เป น
ความสุขสูงสุดในโลกดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิต มนุษยยอมตองคิดอานหาวิถีการดํารงชีวิตใหเหมาะสมซึ่งยอมจะไดเกิด
ความสุขตามสัญชาตญาณปญญา (กีรติ บุญเจือ, 2551, 197) คือ การไดคิด และดวยพลังแหงปรัชญาหลังนวยุค คือ การ
สรางสรรค ปรับตัว รวมมือและแสวงหา จะทําใหมนุษยคิดไดอยางหลากหลาย และการพอเพียงที่สงเสริมการแบงปนยอม
เนนการที่มนุษยจะดําเนินชีวิตดวยความเมตตา มุงสูการมีความสุขบนความสุขของผูอื่น ผูนําธุรกิจที่ไดรับกระแสเรียกนี้
ยอมทํางานธุรกิจของตนเพื่อใหไดความสุขแทจากการพัฒนาคุณภาพชีวิต เขายอมตองลงมือปฏิบัติ นั่นคือ มุงมั่นขยันทํา
มาหากิน ไมเกียจคราน กระทําการงานตาง ๆ อยางเต็มกําลัง เกิดความรับผิดชอบรวมตอสังคม เนนการปรับตัวและการ
รวมมือกันภายในองคกรจะดีมาก เพราะตางก็ปรารถนาดีตอกัน เปนการแขงกันดี ไมไดแขงขันเพื่อชนะหรือเอารัดเอา
เปรียบกัน การตีความกระแสเรียกจึงสอดคลองกับลัทธินามนิยม (nominalism) ที่ถือวา ศรัทธาจะตองตามเหตุผล เพราะ
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คําสอนทางศาสนาทุกขอจะตองอธิบายไดดวยเหตุผลเสียกอนจึงจะเชื่อได ถายังไมอาจจะเขาใจชัดเจนดวยเหตุผลก็ยังไม
ตองเชื่อ ดังนั้นการตีความจึงจะชวยใหคริสตชนสามารถเขาใจคําสอนเรื่องกระแสเรียกไดดวยเหตุผลอยางเหมาะสม ขอคิด
คํานึงฯ มีเจตนาใหนักธุรกิจคาทอลิกใชวิจารญาณตามหลักปรัชญาหลังนวยุคสายกลางวิเคราะหและประเมินคาเรื่องราว
ตาง ๆ ของศาสนา ทําใหผูนับถือศาสนาตางหันหนาเขาหากัน ตางลัทธิ ตางสํานัก และตางทฤษฎีหันหนาเขาหากัน เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรูประสบการณแกกันและกัน หวังความรวมมือโดยไมตองเชื่อเหมือนกัน เพื่อเปนการสรางบรรยากาศ
แห ง เอกภาพบนความหลากหลาย เป น การสร างความหวัง ให กับ สั นติ ภ าพอย างกวางขวางที่ เ รี ย กวา คริ ส ต สั ม พั น ธ
(ecumenism) เพื่อใหทุกคนมีศาสนาเปนหลักยึดเหนี่ยวความศรัทธาดวยคุณภาพพื้นฐาน คือ ความเชื่อ ความวางใจ และ
ความรัก
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ในสวนขอเสนอแนะสําหรับทําการวิจัยครั้งตอไปนั้น ผูวิจัยขอเสนอใหนําเอาเอกสารขอคิดคํานึงที่ออกโดยสมณสภา
เพื่อความยุติธรรมและสันติเรื่อง “กระแสเรียกผูนําธุรกิจ” มาวิเคราะหตีความในแงมุมที่ผูวิจัยยังไมไดกลาวถึงหรือให
น้ําหนักความสําคัญในระดับลึก ยกตัวอยางเชน
1. ควรมีการศึกษาวิจัยผูนําในแบบการรับใชพระเปนเจากอนอื่นใด ตามขอคํานึงขอที่ 13 หนา 14
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย 4 ประการ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ ผู นํ า ธุ ร กิ จ คาทอลิ ก ตามข อ คิ ด คํ า นึ ง
หนา 4
ตลอดทั้งแนะนําการประยุกตใชใหเหมาะสมกับยุคสมัยปจจุบัน ก็จะเปนงานวิจัยที่นาสนใจและเกิด ประโยชน
ตอธุรกิจไดทั้งในดานแนวคิดและในทางปฏิบัติ
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ภูมิปญญาทองถิน่ ที่เหมาะสมเพือ่ ใชในการเรียนการสอนสําหรับผูเ รียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 – 3 โรงเรียนสันปาตองศึกษา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
พัชรณัญท สหรัตนวรกมล1, เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง2, ปราโมช ศีตะโกเศศ3 และขนิษฐา เสถียรพีระกุล4
1

สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ
2
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยแมโจ
3
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ
4
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ

บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ 1) ศึ กษาภู มิ ป ญ ญาท องถิ่ นในพื้ นที่ อํ า เภอสั น ป าตอง 2) เพื่ อคั ด เลื อ ก
ภู มิ ป ญญาท อ งถิ่ น ที่ เ หมาะสมสํ าหรั บ ใช ใ นการเรี ย นการสอนผู เ รี ย นระดั บ ชั้ นมั ธยมศึ ก ษาป ที่ 1 – 3 กลุ ม ตั วอย างเป น
ครูพระจํานวน 3 รูป ครูคฤหัสถจํานวน 7 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสํารวจ แบบสอบถาม การสนทนากลุม วิเคราะหขอมูลโดย
ใชสถิติเชิงพรรณนา การศึกษาพบวาอําเภอสันปาตองเปนอําเภอที่มีความหลากหลายดานภูมิปญญาทั้งสิ้น 109 ภูมิปญญา
จําแนกภูมิปญญาออกเปน 10 สาขา ไดแก สาขาเกษตรกรรม, สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม, สาขาการแพทยแผนไทย,
สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน, สาขาสวัสดิการ, สาขาศิลปกรรม, สาขา
การจัดการองคกร, สาขาภาษาและวรรณกรรม, สาขาศาสนาและประเพณี เมื่อพิจารณาจากภูมิปญญา 109 ภูมิปญญาของ
อําเภอสันปาตองโดยวิธีการสนทนากลุมของครูพระจํานวน 3 รูป ครูคฤหัสถจํานวน 7 คน ซึ่งทั้งหมดเปนครูสอนประจําใน
โรงเรี ยนสันปาตองศึกษา คัดเลือกภูมิ ปญญาที่เหมาะสมได 13 ภูมิปญ ญา โดยพิจารณาจากภูมิ ปญญาดังกลาวยังคงมีการ
ถายทอดจากอดีตมาจนถึงปจจุบันและเมื่อพิจารณาคัดเลือกภูมิปญญาใหเหลือเพียง 1 ภูมิปญญาที่เหมาะสมที่สุดโดยพิจารณา
จากคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักพบวาพอครูสมาน ซาวสิงห ครูภูมิป ญญา สาขาศิลปกรรม แขนงประติมากรรม ผลงานปูนปนสิง ห
ลานนาไดรับการคัดเลือกใหเปนภูมิปญญาทองถิ่นที่เหมาะสมที่สุดที่ใชในการเรียนการสอนโรงเรียนสันปาตองศึกษา
คําสําคัญ: ภูมิปญญาทองถิ่น, ครูภูมิปญญา, การถายทอดองคความรู
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Appropriate Local Wisdoms for Junior High School of Sanpatongsuaksa School
Sanpatong District Chiangmai Province
Abstract:
The objectives of this Study were to: 1) investigate local wisdoms in Sanpatong district and
2) select appropriate local wisdoms use for Mattayomsuksa 1-3. The sample group in this study consisted
with 3 monks who were teachers and 7 teachers. Data were collected through a survey from,
questionnaire, focus group discussion and analyzed by using descriptive statistics. Results of the study
revealed that Sanpatong district had diverse local wisdoms (109 local wisdoms). It could be categorized
into 10 fields of study: agriculture, industry and handicrafts tradition Thai medicines, management of
natural resources and environment, community fend and business, welfare, arts, organizational
management, languages and literature, and religion & culture According to a focus group discussion with
3 monks who were teachers and 7 teachers who all taught at Sanpatongsuksa school, 13 appropriate
local wisdoms were selected and it still be transferred from the past up to the present. However,
the most appropriate local wisdom was obtained based on an overage mean score. It was found that
the local wisdom of Por Khru Saman Chaosing was selected to be the best (Lanna Singha sculture) which
was appropriate with the teaching and learning activities at Sanpatongsuksa school.
Keywords: local wisdoms, local wisdoms teacher, body of knowledge transfer
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บทนํา
ปจจุบันสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและดานอื่นๆ ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ไดสงผลกระทบตอการ
ดํารงชี วิตของประชากรโลกอย างตอเนื่องรวมทั้งประเทศไทย วิถี ชีวิตของสั งคมไทยเปดกวางขึ้ น ความกาวหนาทางเศรษฐกิจ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขามามีอิทธิพลตอวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนในประเทศอยางกวางขวางและตอเนื่อง (จําเริญ
คําหวาน. 2544) นอกจากสาเหตุดังกลาวแลวนั้นสังคมไทยในปจจุบันยังไดรับอิทธิพลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจน
วัฒนธรรมจากชาติ ตะวั นตกเปนอย างมาก และมี แนวโน มที่จะเพิ่ มขึ้ นเรื่ อยๆ อย างไม หยุ ดยั้ง ผลกระทบดั งกล าวก อให ความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยโดยไมรู ตัว ในที่สุ ดอาจลืมเลื อนวัฒนธรรมและค านิ ยมของไทยจนเป นสาเหตุ ให สังคมไทยสู ญเสี ย
เอกลักษณของชาติไป (อัญชลี เตละกมล. 2540)
จึงกลาวไดวาการจัดการศึกษาที่เปนประโยชนแกผู เรียนอยางแทจริง ตองเปนการจัดการศึกษาโดยการนําภูมิปญญา
ที่สอดคลองเกื้อกูลตอชีวิตจริงมาพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของแตละทองถิ่น ทําใหผูเรียนรูจักและเขาใจทองถิ่น
ของตนเอง อันจะกอใหเกิด ความรัก ความผูกพัน ความหวงแหน และความภาคภูมิ ใจในทองถิ่น มีส วนรวมในการอนุ รักษและ
พัฒนาทองถิ่นของตนใหยั่งยืนตอไป ดวยเหตุนี้รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 จึงไดใหความสําคัญในเรื่อง
ภูมิปญญาไทย โดยกําหนดไวถึง 3 มาตรา คือ มาตราที่ 46 , 81 และมาตรา 289 ซึ่งมีสาระสําคัญโดยสรุปวา ชุมชน ทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่อนุรักษ ฟนฟูจารีต ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่นหรือภูมิปญญาไทยและรัฐตองจัดการศึกษา
อบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม โดยสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม เอกลักษณ ภู มิปญญาไทยใหสอดคลองกั บการเปลี่ยนแปลง (กรม
วิชาการ. 2546) นําภูมิปญญาไทยไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังในระบบการศึกษา ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตของมนุษย
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 7 , 23 , 27 และมาตรา 29
ไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาโดยมุงปลูกฝงจิตสํานึกผูเรียนใหมีภาคภูมิใจในความเปนไทย สงเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ
และภูมิปญญาไทย โดยใหสถานศึกษารวมกับชุมชน องคกรตางๆในทองถิ่น สงเสริมใหผูเรียนไดใชกระบวนการแสวงหาความรู
ขอมูลขาวสาร รูจักการเลือกสรรภูมิปญญา และวิทยาการตางๆในชุมชน ตลอดจนมีความรูความสามารถในการคิดจัดการ และแกไข
ปญหาไดอยางเปนระบบ ทั้งที่เกี่ยวกับตนเอง งานอาชีพ และการพัฒนาสังคม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545)
อําเภอสันปาตอง ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการอพยพยายถิ่นฐานมาจากหลายแหง จนเกิด
ความหลากหลายทางภาษา วัฒนธรรมและการดํารงชีวิต แตมีความผสมผสานเขากันไดอยางราบรื่ น ดังนั้นภู มิปญญาของ
อําเภอสั นปาตองจึงนับวาเป นแหลงเรี ยนรู ที่สํ าคัญ เนื่องจากวามี การถายทอดองค ความรู ตั้งแตอดีตจนถึ งป จจุ บันเปนระยะ
เวลานาน ดวยเหตุนี้โรงเรียนสันปาตองศึกษา เปนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ทางสถานศึกษาไดกําหนดใหมีวิชาภูมิปญญาทองถิ่นจัดการเรียนการสอนโดยครูในสถานศึกษา จึงมี
ความสนใจในบริบทชุ มชนของอําเภอสั นป าตอง จังหวั ดเชียงใหม ที่มี ความหลากหลายของภู มิป ญญาทองถิ่ นและนั กปราชญ
ทองถิ่ นที่สามารถถายทอดองคความรูภู มิปญ ญาทองถิ่นใหกับ ผูเรีย นและเกิดประโยชนที่ จะได รูปแบบการเรีย นการสอนที่
เหมาะสมกับผูเรียน เพื่อชวยพัฒนาความรูพื้นฐานดานภูมิปญญาใหกับนักเรียนสามารถไปตอยอดองคความรู
จากสภาพปญหาการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอนของโรงเรียนทําใหงานวิจัยครั้งนี้มุงที่จะศึกษา
บริบทชุมชน สํารวจภูมิปญญาและคัดเลือกภูมิปญญาทองถิ่นที่เหมาะสมเพื่อใชในการเรียนการสอนสําหรับผูเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 และสื่อนั้นจะตองสอดคลองกับเนื้อหาในหลักสูตร โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียน
โดยเมื่อเสร็จสิ้นงานวิจัยจะไดขอมูลและองคความรูบริบทอําเภอสันปาตองและชุมชนเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใชในการ
จัดการเรียนการสอนและเทคนิคที่สงเสริมกระบวนการเรียนรู นอกเหนือจากไดภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนที่เหมาะสมดังกลาวแลวยังสงผลใหครูผูสอนมีพัฒนาการดานการถายถอดองคความรูภูมิปญญาทองถิ่น และนําผลวิจัย
ที่ไดไปขยายผลตอกับหนวยงานที่เกี่ยวของดานการศึกษา เชน โรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา องคการบริหารสวนตําบล
สามารถนําแนวทางการรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่นและการสรางสื่อการเรียนการสอนไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของ
พื้นที่นั้นๆ ไดตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นในพื้นที่อําเภอสันปาตอง
2. เพื่อคัดเลือกภูมิปญญาทองถิ่นที่เหมาะสมสําหรับใชในการเรียนการสอนผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ขอบเขตการศึกษา พื้นที่การวิจัย คือ พื้นที่อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางเปนครูพระจํานวน 3 รูป
ครูคฤหัสถจํานวน 7 คน ทั้งหมดเปนครูสอนประจําในโรงเรียนสันปาตองศึกษา
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2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ตอนที่ 1 การสํารวจภูมิปญญาทองถิ่นในพื้นที่อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ดําเนินการ ดังนี้
1.1 ทําแบบสํารวจ (Survey) จํานวน 122 ชุด สงไปยังผูใหญบาน 122 หมูบาน เพื่อเก็บขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น
และครูภูมิปญญาของแตละหมูบาน มีคําถามจํานวน 6 ขอ เปนคําถามเกี่ยวกับ ชื่อภูมิปญญา ขอมูลทั่วไปของครูภูมิปญญา
ประเภทภูมิปญญา ความเปนมาและอัตลักษณ วิธีการทําที่แสดงถึงภูมิปญญาดั้งเดิม และรางวัลเกียรติคุณที่ไดรับ (โดยอางอิงจาก
ศูนยวัฒนธรรมอําเภอสันปาตอง) จากนั้นผูใหญบานทั้ง 122 หมูบาน ไดรวบรวมแบบสํารวจสงกลับมายังผูวิจัย
ตอนที่ 2 การคัด เลื อกภูมิ ปญญาท องถิ่น ที่เ หมาะสมเพื่อ ใช ในการเรี ยนการสอน สําหรั บผูเ รียนระดั บชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 ใชเครื่องมือในการคัดเลือกภูมิปญญา คือ แบบสอบถาม (questionnaire) ดังนี้
2.1 การคัดเลือกภูมิปญญาแบบสนทนากลุม (Focus Group Discussion) รวมแฟมขอมูล และทําสื่อผาน
โปรเจคเตอร วิธีการคือ จัดทํ าแฟมข อมูลภู มิปญญา จากนั้นนําขอมูลจัดทําในโปรแกรม Microsoft office PowerPoint
นําเสนอผานสื่อโปรเจคเตอรในที่ประชุมกลุมครูพระ 3 รูป ครูคฤหัสถ 7 คน ทั้งหมดเปนครูที่สอนประจําในโรงเรียนสันปาตองศึกษา
ทําการคัดเลือกไปทีละภูมิปญญาโดยยึดหลักเกณฑการคัดเลือก คือ 1. เปนองคความรูความสามารถที่สั่งสมสืบทอดกันมานาน
มีการเรียนรู และถายทอดสูคนรุนใหม 2. เปนครูภูมิปญญาที่มีผลงานเชิงประจักษและการมีสวนรวมกับชุมชน 3. ภูมิปญญา
มีความสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 4. ภูมิปญญานั้นใชวัสดุในทองถิ่นเพื่อเหมาะสมกับบริบทภูมิสังคมของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2539)
2.2 การคัดเลือกภูมิปญญา จาก ขอ 2.1 ใชเครื่องมือแบบสอบถาม (questionnaire) แจกใหกับกลุมครู
พระ 3 รูป ครูคฤหัสถ 7 คน
แบบสอบถาม (questionnaire) เปนแบบมีโ ครงสราง สรางขึ้นตามวัต ถุประสงค ของการวิจัย โดยแบ ง
แบบสอบถามออกเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะดานบุคคลและขอมูลพื้นฐานทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหนง
สวนที่ 2 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเพื่อคัดเลือกครูภูมิปญญา แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก 1. ดานบริบท
ของภูมิปญญา 2. ดานคุณลักษณะสวนบุคคล 3. ดานการถายทอดองคความรู ดานละ 5 ขอ รวม 15 ขอ มีลักษณะเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามมาตรการวัดของลิเคอรท (Likert) ซึ่งมี 5 ระดับ โดยเกณฑการใหคะแนน มี 5
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ตามลําดับ ดังนี้ (นราศรี ไววนิชกุล และ ชูศักดิ์ อุดมศรี. 2549)
สวนที่ 3 แบบสอบถามขอเสนอแนะ เปนแบบปลายเปดเพื่อใหเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
2.3 การวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม นํามาทําการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ดังนี้
2.3.1 สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิเ คราะห ข อมู ล พื้ นฐานทั่ วไป ได แ ก การแจกแจงความถี่ แ ละค าร อยละ
(Percentage)
2.3.2 สถิ ติ ที่ใ ช ในการวิเ คราะห ร ะดั บ ความคิด เห็นในการคัด เลือกภูมิ ป ญญา ได แ ก ค าเฉลี่ย ถ วง
น้ําหนัก (Weight Mean Score)
สูตร
WMS = 5f1 + 4f2 + 3f3 + 2f4 + 1f5
TNR
2.3.3 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอเสนอแนะ ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency) และใชการ
บรรยายขอมูลเชิงคุณภาพ
ผลการวิจัย
1. ดานสํารวจภูมิปญญา
จากการเก็บรวบรวมขอมูล องค ความรูภู มิป ญญาดานต างๆ 122 หมูบ าน ในอําเภอสั นป าตอง จัง หวัดเชีย งใหม
จากการทําแบบสํารวจ (Survey) ทําใหไดมาซึ่งภูมิปญญาจําแนกประเภทออกเปน 10 สาขา (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
2539) ไดภูมิปญญาทั้งสิ้น 109 ภูมิปญญา ขอมูลที่ไดดังนี้ สาขาเกษตรกรรม จํานวน 1 ภูมิปญญา, สาขาอุตสาหกรรมและ
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หัตถกรรม จํานวน 41 ภูมิปญญา, สาขาการแพทยแผนไทย จํานวน 3 ภูมิปญญา, สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จํานวน 2 ภูมิปญญา, สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน จํานวน 11 ภูมิปญญา, สาขาสวัสดิการ จํานวน 1 ภูมิปญญา,
สาขาศิลปกรรม จํานวน 31 ภูมิปญญา, สาขาการจัดการองคกร จํานวน 2 ภูมิปญญา, สาขาภาษาและวรรณกรรม จํานวน
3 ภูมิปญญา, สาขาศาสนาและประเพณี จํานวน 14 ภูมิปญญา
จากการสํารวจพบวา ภูมิปญญาที่มีมากที่สุดคือสาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม จํานวน 41 ภูมิปญญา ภูมิปญญา
ที่มีนอยที่ สุดคือ สาขาสวั สดิการ จํานวน 1 ภูมิป ญญา และตําบลที่มีภูมิปญญามากที่สุดคือ ตําบลยุหวา 21 ภูมิปญญา ตําบล
บานกลาง 18 ภู มิป ญญา เหตุ ผ ลที่ ทั้ง 2 ตําบล นี้มี ภู มิป ญญามากที่ สุ ดเนื่องมาจากเป นอําเภอที่ มี การกอตั้ง ชุม ชนมาเป น
เวลานานกวา 200 ป กอน พ.ศ. 2348 จากประวัติศาสตรเจากาวิละ ตนราชวงศเชียงใหมไดยกกองทัพขึ้นไปตีแควนสิบสองปนนา
เชน เชียงรุง เชียงตุง เชียงขวาง เมืองยอง เมืองทา เมืองตวน เมืองหาง เมืองสาด เปนตน ซึ่งเปนเขตยึดครองของพมา ไดกวาดตอน
อพยพชาวไทยใหญ ไทยลื้อ ไทยเขิน ไทยยอง มาไวในเขตลานนา (เชียงตุง) เปนเอกลักษณของวัฒนธรรมทางลานนาอยาง
ชัดเจนทั้งดานภาษา ประเพณี วิถีชีวิต ซึ่งไดสืบทอดและเชื่อมโยงมาอยางตอเนื่องตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ภูมิปญญาเปนความรูที่
เกิดขึ้นเชื่อมโยงกันไปตามสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทางสังคมและวัฒนธรรม (หนังสือยอนยุคสันปาตอง.
2552) ตําบลที่มีภูมิปญญานอยที่สุดคือ ตําบลสันกลาง 4 ภูมิปญญา และตําบลทุงสะโตก 4 ภูมิปญญา เหตุผลที่มีภูมิปญญานอย
เนื่องจากเปนตําบลที่มีการขยายเพิ่มในภายหลัง
2. ดานการคัดเลือกภูมิปญญา
ผลการคัดเลือกภูมิปญญาที่เหมาะสมกับบริบทโรงเรียนสันปาตองศึกษามากที่สุด โดยใชแบบสอบถาม (questionnaire)
วิเคราะหขอมูล สรุปดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สมาชิกกลุมตัวอยางซึ่งเปนคณะครูพระ 3 รูป และครูคฤหัสถ 7 คน
ทั้งหมดเปนครูที่สอนประจําในโรงเรียนสันปาตองศึกษา ผูต อบแบบสอบถามเปนครูคฤหัสถ มากกวาครูพระ คิดเปนรอยละ
70.0 เพศชายมากกวาเพศหญิง คิดเปนรอยละ 70.0 มีอายุเฉลี่ย 31-40 ป คิดเปนรอยละ 60.0 สมรสแลวคิดเปนรอยละ 50.0
มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 80.0 และทั้งหมดมีตําแหนงประจํา คิดเปนรอยละ 10.0
2. ขอมูลการคัดเลือกภูมิปญญาที่เหมาะสม การคัดเลือกภูมิปญญาจากผลคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (Weight
Mean Score) จัดลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ผลที่ไดตามตาราง ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยการคัดเลือกภูมิปญญา จัดลําดับจากคาในระดับมากที่สุดไปหาคาในระดับนอยที่สุด
ลําดับ
ชื่อ - นามสกุล
ที่
1
พอครูสมาน ซาวสิงห
2
พอครูพงศศักดิ์ อัมโรจน

อายุ ประเภทภูมิปญญา

แขนง

61
62

สาขาศิลปกรรม
สาขาศิลปกรรม

ประติมากรรม
สถาปตยกรรม

3

พอครูสุภัท แกวเรือนดี

67

สาขาศิลปกรรม

สถาปตยกรรม

4
5
6

พอครูอราม ศรีลา
58
พอครูบุญชวย แกวเมืองมูล 84
พอครูบุญมี มณีสอน
87

ประติมากรรม
พุทธศิลป
วรรณศิลป

7

พอครูคํา คําสุรินทร

84

8

พระครูวิวิธประชานุกุล

54

สาขาศิลปกรรม
สาขาศิลปกรรม
สาขาภาษาและ
วรรณศิลป
สาขาอุสาหกรรม
และหัตถกรรม
สาขาศิลปกรรม

คาเฉลี่ย
WMS
ปูนปนสิงหลานนา 4.41
เฮือนโบราณลานนา 4.25
แนวรวมสมัย
สถาปตยกรรมแนว 4.11
ประเพณี
แกะสลักไม
4.09
โคมไฟลานนา,ตุง
4.03
อักษรลานนา
3.41
ผลงาน

อุสาหกรรม

การตีมีด

3.35

ประณีตศิลป

ศิลปะวัฒนธรรม

3.14
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9
10
11
12
13

พอครูบุญสง ชุมศรี
พอครูแดง อินตะวงค
พอครูมอญ เตชะปน
แมครูบัวชุม จันทรทิพย
แมครูพัชรี รัตวณิชย

57
82
94
58
90

สาขาศิลปกรรม
สาขาศิลปกรรม
สาขาศิลปกรรม
สาขาศิลปกรรม
สาขาศิลปกรรม

ศิลปะการแสดง
ศิลปะการแสดง
ศิลปะการแสดง
ศิลปะการแสดง
ศิลปะการแสดง

ลานนา
การขับซอพื้นเมือง
ดนตรีพื้นเมือง
ดนตรีพื้นเมือง
การขับซอพื้นเมือง
การฟอนเล็บ

ครูผูสอนมีความเห็นตอครูภูมิปญญาที่มีความเปนภูมิปญญาโดยแทจริงมีการถายทอดจากอดีตถึงปจจุบันจากรุนสูรุน
ผลจากการคัดเลือกภูมิปญญาที่อยูในระดับมากที่สุด (WMS=4.41) คือ ภูมิปญญาสาขาศิลปกรรม แขนงประติมากรรม ผลงาน
การปนสิงหลานนา ครูภูมิปญญา คือ พอครูสมาน ซาวสิงห ที่ตั้งอยูบานแม ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
กรณีการเปรียบเทียบหาคาระดับความพึงพอใจที่ระดับมากที่สุดมีมากกวา 1 คน ทําการคัดเลือกจากผูมีระดับคาคะแนนเฉลี่ย
รวมสูงสุด
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นที่เหมาะสมเพื่อใชในการเรียนการสอนสําหรับผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
ของโรงเรียนสันปาตองศึกษา ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
1. ผลการศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นในพื้นที่อําเภอสันปาตอง
การจัดการเรี ยนรู ในโรงเรี ยนอย างเดี ยวไม สามารถตอบสนองความต องการของผู เรี ยนและท องถิ่ นได การค นหา
ภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยูในชุมชน เพื่อสามารถถายทอดความรูใหนักเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันที่มีอยูใน
ทองถิ่นไดอยางมีความสุข อีกทั้งเปนการคนหาแหลงเรียนรูที่มีอยูในชุมชนอยางหลากหลาย เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สอดคลองกับใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539) ที่กลาววา การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสภาพและความตองการ
ของชุมชนหรือทองถิ่นนั้นๆ เพื่อใหหลักสูตรที่จัดทําขึ้นเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของโรงเรียน ชุมชนของ
ทองถิ่นนั้น และสอดคลองกับ วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช (2542) ที่กลาววา การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานตางๆ ของ
ทองถิ่น รวมทั้งสิ่งที่ควรเพิ่มเติมในระดับทองถิ่น ความคาดหวังของทองถิ่น โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ แบบสํารวจ หรือวิธีการอื่นใดที่มีประโยชน ทําใหทราบขอมูลที่แทจริงภายในทองถิ่น
2. ผลการคัดเลือกภูมิปญญาทองถิ่นที่เหมาะสมสําหรับใชในการเรียนการสอนผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
การคนหาภูมิปญญาทองถิ่นที่เหมาะสมเพื่อใชในการเรียนการสอนสอดคลองกับ วงกต ศรีอุไร (2554) ศึกษารูปแบบ
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยกระบวนการมีสวนรวมของโรงเรียนและชุมชน พบวาการนําองคความรูตามหลักสูต ร
การศึกษามาผนวกเขากับบริบทชุมชน สามารถสรางรูปแบบการเรียนรูใหแกผูเรียนได เนื่องจากชวยกระตุนและสรางความ
เขาใจใหแกผูเรียนสามารถเรียนรูบทเรียนไดงายยิ่งขึ้น สอดคลองกับการวิจัยการใชภูมิปญญากะเหรี่ยงโปรเพื่อสรางสื่อการ
เรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล. ภริษฐา เศรษฐบุตร (2555) พบวาการเปดโอกาสใหผูเขารวมกิจกรรมไดมีสวนรวมในการเลือก
ภูมิปญญากระเหรี่ยงโปรที่จะใชในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ทําใหเกิดความรูสึกเปนเจาของรวมและอยากเห็นความสําเร็จ
ของกิจกรรมที่ไดมีสวนรวมทํา รวมทั้งเปนการสรางความตระหนักใหกับชุมชนในการคิดวิเคราะหถึงเหตุผลและผลของการเลือก
ภูมิปญญากะเหรี่ยงโปรที่ควรจะตองถายทอดใหนักเรียน สอดคลองเชนเดียวกับ ศักดิ์พงศ หอมหวล (2548) ศึกษารูปแบบการ
ถายทอดภูมิปญญาท องถิ่นโดยชุมชนเพื่อการเรียนการสอน พบวา การจัดการเรียนรูนักเรียนสามารถเรี ยนรูไดจากสถานที่
ตางๆ ที่มีอยูในชุมชนที่อยูใกลชิดตัวนักเรียนมีพอครู แมครู ที่มีความถนัดในสาขาวิชา นอกจากวิชาที่เรียนรูในโรงเรียนซึ่งเปน
ประเพณีของทองถิ่นซึ่งตองดํารงสืบไป นอกจากนั้นยังพบวา ครู นักเรียน ชุมชน ครูภูมิปญญาทองถิ่นไดเกิดการเรียนรูรวมกัน
เกิด ภูมิป ญญา มีคุ ณธรรมจริย ธรรมและทางโรงเรียนไดรั บการยอมรับ จากทุกฝายที่เกี่ ยวข องว าไดจัดกิจกรรมตามนโยบาย
การศึ กษาแหงชาติ และความสัมพั นธระหวางโรงเรียนกับชุม ชนมีค วามเขมแข็ งมากขึ้นกระบวนการเรียนการสอนหรื อการ
ถายทอดโดยชุ มชนมีค วามเขม แข็ ง มากขึ้น กระบวนการเรี ยนการสอนหรื อการถ ายทอดโดยชุ มชนถือวาเปนการสื บทอด
ภูมิปญญาทองถิ่น มีการเรียนรูรวมกันระหวางครูปกติ ครูภูมิปญญาทองถิ่น และชุมชน

3.05
2.89
2.64
2.55
1.95
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1. โรงเรียนควรมีการสงเสริม สนับ สนุนใหบุค ลากรได ศึกษาคนควาเกี่ยวกับภูมิ ปญญาทองถิ่นเพื่อนํามาใชใ นการ
จัดการเรียนการสอน
2. ควรนําแนวคิดและหลักการในการปฏิบัติงานของภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนบุคคลมาใชในการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดกิจกรรม เพื่อใหใชภูมิปญญาทองถิ่นเกิดประโยชนสูงสุด
3. ควรประสานขอความรวมมือจากบุคคลที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นมาชวยในการทําหลักสูตร จัดกิจกรรมตางๆ ใน
โรงเรี ยน โดยสอดแทรกทั กษะที่เ ปนภูมิ ปญญาใหกับนักเรียนไดศึกษาเพิ่มเติม และมาช วยในการจัด กิจกรรมการฝ กอบรม
ความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นใหกับนักเรียน
4. ควรนําผลงานทางภูมิปญญาทองถิ่นมาเปนสวนหนึ่งของการจัดสถานการณจําลองในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหเกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้น
5. ควรจัดกิจกรรมใหนักเรียนออกไปหาขอมูล ขาวสาร สารสนเทศ และประสบการณตางๆ จากแหลงภูมิปญญา
ทองถิ่นในชุมชนตนเอง
ขอเสนอแนะในการนําไปวิจัยครั้งตอไป
1. ดานการรวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น ชุมชนและโรงเรียนควรเปนผูเก็บรวบรวมเรื่องภูมิปญญารวมกัน ซึ่งอาจทําใน
รูปของเอกสารหรือสื่อดิจิตอล และควรจัดใหมีพิพิธภัณฑในโรงเรียนเพื่อที่ผูเรียนจะไดมีพื้นที่ในการเรียนรูและมีการสืบทอด
ภูมิปญญาตอไป อันจะนํามาซึ่งสํานึกรักบานเกิดและความภูมิใจในทองถิ่นของตนและเปดโอกาสใหคนในชุมชนและโรงเรียนอื่นๆ
ไดเรียนรู เขาใจในภูมิปญญาทองถิ่นมากขึ้น
2. ในดานการคัดเลือกภูมิปญญาเพื่อใชในการเรียนการสอน ผูเรียนควรมีสวนรวมในการคัดเลือกภูมิปญญาเพื่อใหได
ภูมิปญญาที่เหมาะกับผูเรียนอยางแทจริง
เอกสารอางอิง
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รูปแบบคุณลักษณะบัณฑิตครูทเี่ หมาะสมตอการปฏิบัติงานในภาคบริการทางการศึกษา
ศิริ ชะระอ่ํา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
email: siri.charaum@gmail.com

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สังเคราะหคุณลักษณะทั่วไปเพื่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตครูในบริบท
สากล 2) วิเคราะหสภาพป จจุบันและประเมินแนวโนมความตองการบัณฑิตครูไทย และ 3) นําเสนอรูปแบบคุณลักษณะ
บัณฑิตครูที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงานในภาคบริการทางการศึกษา ดําเนินการวิจัยโดยใชการวิเคราะหสาระ ประกอบกับการ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา และผูวาจางบัณฑิตครู จํานวน 8 คน เพื่อระบุรายการทักษะทั่วไปเพื่อการปฏิบัติงานและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมของบัณฑิตครู และนําเสนอ (ราง) รูปแบบคุณลักษณะบัณฑิตครูที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงานในภาค
บริการทางการศึ กษาตอการประชุ มสั มมนาอางอิง ผูเชี่ ยวชาญ จํานวน 12 คน เพื่อตรวจสอบรูป แบบฯ ผลการวิจัยพบวา
ประเทศไทยยังคงมีความตองการและความคาดหวังตอทรัพยากรบุคคลในสาขาศึกษาศาสตรเพิ่มมากขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ และพบวาทักษะที่นักศึกษาครูของไทยควรไดรับการพัฒนาเปน 4 อันดับแรกตามทัศนะของผูเชี่ยวชาญและผูวาจาง
บัณฑิตครู คือ การจัดการอารมณ การบริหารเวลา ความอดทนตอสภาวะตึงเครียด และการรับผิดชอบตอความผิดพลาดในงาน
รู ป แบบคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ครู ที่ เ หมาะสมต อ การปฏิ บั ติ ง านในภาคบริ ก ารทางการศึ ก ษา จํ า แนกได เ ป น
3 องคประกอบ ไดแก อุปนิสัยในการทํางาน (Working Habit) คุณภาพเฉพาะตน (Personal Quality) และทักษะในการ
ทํางาน (Working Skills) ซึ่งประกอบดวย 33 รายการคุณลักษณะ
คําสําคัญ: รูปแบบคุณลักษณะ, คุณลักษณะที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน, ภาคบริการทางการศึกษา
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Abstract
The objectives of this research were 1) to synthesize generic employability attributes of teacher
graduates in international contexts 2) to study current situation and trends of human resources in
education professionals in Thailand and 3) to propose a model of teacher graduate’s employability
attributes for educational services sector. The research methodology used were content analysis of
employability skills, in depth interview of 8 education experts and teacher graduate’s employers to
identify a list attributes, and connoisseurship to verify a proposed model of attributes. The research
results revealed that the educational service sector of Thailand still needs more qualified educational
personnel both in terms of larger quantity and higher quality. According to the views of educational
experts and employers, it also found that Thai teacher graduates are required to improve their capacities
in certain areas such as emotion management, time management, stress tolerance, and responsibility
taking.
A model of teacher graduate’s employability attributes for educational services sector comprises
3 components: Working Habits, Personal Quality, and Working Skills with 33 attributes ranked and grouped
within the 3 components.
Keywords: model of attributes, employability attributes, educational services sector
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บทนํา
สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรการปฏิรูปอุดมศึกษารอบสอง พ.ศ. 2552 - 2561 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
ที่มุงเนนการสรางกลไกเพื่อปฏิรูประบบการบริหารจัดการการอุดมศึกษา เพื่อเปนสวนหนึ่งในการสรางความสมดุลในสังคมนั้น
แสดงถึ ง ความคาดหวัง ของประชาคมไทยที่ มี ต อสถาบั นอุดมศึ กษาในการทํ าหนาที่ พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุษย ข องประเทศ
สถาบันอุดมศึกษาจึงตองใหความสําคัญกับความตองการของโลกอาชีพ เพื่อจะไดผลิตแรงงานระดับบนใหตรงกับความตองการ
ของตลาดแรงงานในปจจุบันซึ่งครอบคลุมไปทั้งภูมิภาคอาเซียน ซึ่งการเคลื่อนยายแรงงานฝมือ หรือแรงงานวิชาชีพระหวาง
ประเทศอยางเสรีนั้น สงผลใหผูวาจางมีตัวเลือกในการจางงานที่มากขึ้นและหลากหลายขึ้น ดังนั้นหากกระบวนผลิตบัณฑิต
ของสถาบันอุดมศึ กษา ยัง ไมสามารถสรางใหบัณฑิต ที่มีความรู มีทักษะวิชาชี พ มีทักษะชีวิต ควบคูไปกับคุณลักษณะตางๆ
ที่สงผลตอการไดงานทําอยางเพียงพอแลว ปญหาการวางงานและการจางงานต่ํากวาของผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
บัณฑิตยอมเกิดขึ้นไดอยางกวางขวาง (de la Harpe, Radloff & Wyber, 2000) และจากผลการประเมินศักยภาพอุดมศึกษาไทย
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550) โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) เทียบกับประเทศสมาชิก
อาเซียนอื่นๆ ยังพบวา การวางงานของบัณฑิตไทย มีสาเหตุหลักมาจากปญหาในเรื่องคุณภาพบัณฑิตที่ไมสามารถตอบสนอง
ความตองการของภาคการผลิตและบริการไดดีเพียงพอ
การยกระดับความสามารถในการไดงานทํา (Employability enhancement) ของบัณฑิตนั้น จึงกลายเปนพันธกิจ
เพิ่มเติมของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีความหมายครอบคลุมถึงความสามารถของบัณฑิตใน 4 สวน คือ การหางานทํา การรักษา
การจางงานนั้นไว การมี ความกาวหนาในตําแหนงงาน และการคนหางานใหมหากจําเปน (Hillage and Pollard, 1998)
ทั้งนี้ความสามารถในการได งานทําของแตล ะบุค คลขึ้ นอยู กับ ระดั บความรู ทักษะ ความสามารถทั่ วไป และความสามารถ
การนําเสนอคุณลักษณะที่แสดงถึงคุณภาพสวนตน (Personal qualities) ใหผูอื่นไดรับรู โดยการนําเอาความสามารถที่มีอยู
มาใชในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับมุมมองของยอรก และไนท (Yorke and Knight, 2003) ที่อธิบายไววา การที่บุคคล
จะได รั บ การจางงาน และสามารถรั กษาตํ าแหน ง งานเอาไว ไ ด นั้ น นอกจากจะต องมี ค วามรู และทั ก ษะทั่ วไปตรงตาม
ความตองการของผูวาจางแลว ยังตองมีความเขาใจในเรื่องคุณลักษณะเฉพาะที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงานในแตละสาขาอาชีพ
ที่ มี ค วามแตกต า งกั น ในรายละเอี ย ดอี ก ด ว ย ซึ่ง บั ณ ฑิ ต จบใหม ส ว นใหญ แ ม จ ะมี ค วามรู ใ นเชิ ง วิ ช าการและวิ ท ยาการ
แต ยัง ขาดทั กษะในการนําความรูไ ปประยุกตใ ช และขาดความรู ความเข าใจเกี่ย วกับนวัต กรรมและพลวัตรของโลกอาชี พ
หากสถาบั นอุ ด มศึ กษาสามารถเพิ่ ม มู ล ค าให ผู เ รี ย นด วยการพั ฒ นาคุ ณลั กษณะที่ เ หมาะสมต อการปฏิ บั ติ ง านของแต ล ะ
สายอาชีพใหนักศึกษา เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสาขาวิชา สามารถศึกษาตอหรือประกอบอาชีพได
ตามที่ตองการ มีเสนทางอาชีพที่มั่นคง และดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น “ครู” ยังคงเปนผูที่มีความหมายและเปนปจจัยที่สงผลอยางมากตอคุณภาพการศึกษา
(McKinsey, 2007; วรากรณ สามโกเศศ, 2553; ดิเรก พรสีมา, 2554) แตการที่ครูในฐานะผูสอนจะทําหนาที่ตอบสนอง
ตอความคาดหวังของสังคมและปรับตัวตอความเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่เปนไปอยางรวดเร็วไดนั้น จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการ
พัฒนาและเตรียมความพรอมใหกับบัณฑิตครูไทย เพื่อใหสามารถเปนครูยุคใหมที่เทาทันตอโลกในศตวรรษที่ 21 และผูเรียน
ในยุคปจจุบัน รัฐบาลไทย โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาเรงพัฒนากระบวนการจัด
การศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตครูใน 3 สวนอยางมีบูรณาการ คือ การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
วิชาการ การฝกปฏิบัติและการฝกประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมเสริม
ประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554) ซึ่งสถาบันอุดมศึกษา สามารถทําไดโดย
บูรณาการแนวคิดการจัดการศึกษาโดยมีคุณลักษณะเพื่อการประกอบอาชีพเปนฐาน (Employability attributes-based
education) เขาเป นวาระสํ าคัญในการดําเนินพันธกิจดานตางๆ เพื่อสรางกระบวนการพัฒนาทักษะ ความรู เจตคติ และ
อุปนิสัยทางบวกในการทํางานและการประกอบวิชาชีพครูใหกับบัณฑิต ครูไทย และเพื่อสรางใหบัณฑิตครู ไดเขาใจถึงความ
คาดหวังที่สังคมและประเทศชาติมีตอบทบาทครู ในฐานะผูใหบริการทางการศึกษาแกผูเรียนและสังคมในวงกวาง
ดวยเหตุ ผ ลและความสํ าคัญ ข างต น จึง นาจะได มี การศึ กษา “รู ป แบบคุ ณลั กษณะบัณฑิ ต ครูที่ เ หมาะสมต อการ
ปฏิบัติงานในภาคบริการทางการศึกษา” เพื่อใหภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิตครูสามารถใชเปนขอมูลพื้นฐาน
ในการกําหนดเปาหมายการจัดการศึกษา และผลลัพธการเรียนรูของบัณฑิตครูที่เปนรูปธรรมยิ่งขึ้น และสามารถใชเปนเกณฑ
การประเมินเพื่อพัฒนาความพรอมทางวิชาชีพใหกับนักศึกษาครู หรือบัณฑิตครูจบใหมตอไป
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ยุทธศาสตร์ อุดมศึกษา กับ
การมีงานทําของบัณฑิตครู ไทย
แนวคิดด้ านความสามารถในการ
ได้ รับการจ้ างงาน (Employability)
แนวคิดด้ านสมรรถนะ และคุณลักษณะ
เพือการประกอบอาชีพ

ทักษะทัวไปในการเพือการ
ปฏิบตั ิงานของบัณฑิตครู
สภาพปั จจุบนั และแนวโน้ มความ
ต้ องการบัณฑิตครู ไทย

รู ปแบบคุณลักษณะบัณฑิตครู
ทีเหมาะสมต่ อการปฏิบัติงาน
ในภาคบริ การทางศึกษา

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
แนวคิด ทฤษฏี และผลการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวของ
ยอรก และไนท (Yorke and Knight, 2003) ไดใหความหมายของคําวา ความสามารถในการไดรับการจางงาน
(Employability) ประกอบดวยความสามารถของบัณฑิตใน 3 สวน คือ (1) ความสามารถในการถูกจางงาน (Employment)
(2) ความสามารถในการฝาฟนอุปสรรคและความทาทายในการปฏิบัติงาน และ (3) ความสามารถในการรักษางานและความ
เจริญ กาวหนาในงานที่ทํา ซึ่ง สิ่งที่กําหนดระดั บความสามารถในการทํ างานทั้ง 3 สวนดัง กลาว คือ คุณลั กษณะสวนบุคคล
ที่เหมาะสมและจําเปนตอการประกอบอาชีพนั้น (Personal attributes) ซึ่งโดยทั่วไปจะรวมเรียกเปนสมรรถนะในการทํางาน
(Professional competency) ซึ่งประกอบดวย ทักษะทั่วไป (Generic skills) และทั กษะเฉพาะสาขาวิชา (Disciplinary
skills)
ในการระบุองคประกอบสมรรถนะในการทํางานนั้น ผูวิจัยสวนใหญจะกําหนดใหแบงสมรรถนะออกเปน 3 กลุม คือ
กลุ ม ความรู กลุ ม ทักษะ และกลุ ม เจตคติ ซึ่ง บุ คคลที่ จะมี ส มรรถนะในการทํ างานนั้น จะต องเป นผู มีคุ ณลั กษณะเพื่ อการ
ประกอบอาชีพ (Employability attributes) ที่เหมาะสมและครบถวน (Partington, Pellegrinelli & Young, 2004: 93-94)
การวิจัยครั้งนี้ คัดเลือกและสังเคราะหผลการศึกษาที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะเพื่อการประกอบอาชีพของบัณฑิต คุณลักษณะ
ของครู และคุณลักษณะของผูประกอบอาชีพในภาคบริการ จํานวน 10 รายการ สรุปไดดังนี้
1. องค ป ระกอบในการพั ฒ นาความสามารถในการได รั บ การจางงาน ทั้ ง 6 ด าน (Career EDGE Model)
ประกอบดวย ทักษะพื้นฐานทั่วไป ความฉลาดทางอารมณ การเรียนรูเพื่อพัฒนาอาชีพ ประสบการณชีวิตและการทํางาน และ
การสะทอนคิดและการคิดประเมินประสบการณการเรียนรู (Pool & Sewell, 2007)
2. มิติ ข องความสามารถในการทํางาน ทั้ ง 5 ด าน (Five Dimensions of Employability) ประกอบด วย
ความเชี่ยวชาญในอาชีพ การคาดการณและการทําดีที่สุด ความยืดหยุนและการปรับตัว การมีความรูสึกรวมไปกับองคกร และ
ดุลยภาพในชีวิต (Heijde & Heijden, 2006)
3. ทักษะเพื่อความสามารถในการไดรับการจางงาน ทั้ง 7 ดาน (Seven constructs of employability skills)
ประกอบดวย ทักษะพื้นฐาน ทักษะการคิด ทักษะการบริหารทรัพยากร ทักษะดานขอมูล ทักษะระหวางบุคคล ทักษะดาน
ระบบและเทคโนโลยี และทักษะดานคุณภาพสวนบุคคล (Rasul et al., 2012)
4. กลุมสมรรถนะ ทั้ง 3 กลุม ประกอบด วย สมรรถนะหลั ก สมรรถนะทางการบริ หาร และ สมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2552)
5. สมรรถนะเชิงพฤติกรรม ทั้ง 13 ขอ ประกอบดวย การบรรลุผลสําเร็จ การคิดวิเคราะห การใหความสําคัญตอการ
บริการลูกคา ความเปนผูประกอบการ ความยืดหยุน ความชัดเจนในการสื่อสาร สมรรถนะขามวัฒนธรรม การนําและพัฒนา
ผูอื่น ความเชื่อมั่นในวิชาชีพ การสรางความสัมพันธและการมีอิทธิพลตอผูอื่น การรูจักตนเอง การทํางานรวมกันเปนทีม และ
การทํางานอยางมีกลยุทธ (British Council, 2004)
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6. การพัฒนาทักษะชีวิตและการทํางาน ทั้ง 5 ดาน ประกอบดวย ความสามารถในการยืดหยุนและปรับตัว ความคิด
ริเริ่ มและวางเปาหมายของตนเอง ทักษะสั งคมและทักษะขามวัฒ นธรรม การสรางผลผลิ ตหรือสร างผลลั พธของงานและ
ความรับผิดชอบ และภาวะผูนําและความรับผิดชอบ (P.21, 2011)
7. คุณภาพสวนตน ทั้ง 10 ประการ ประกอบดวย ความเชื่อในการพัฒนาตน การรูจักตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเอง
การพึ่งตนเอง ความฉลาดทางอารมณ ความสามารถในการปรับตัว ความอดทนตอภาวะตึงเครียด การริเริ่มสิ่งใหม ความเต็มใจ
ในการเรียนรู และการสะทอนคิดเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน (Yorke & Knight, 2004)
8. เกณฑคุณสมบัติที่ผูประกอบการใชในการพิจารณาเลือกคนเขาทํางาน ทั้ง 17 ขอ ประกอบดวย ความสามารถ
ในการเรี ยนรู การทํางานด วยตนเอง ทักษะการสื่อสารด วยการเขี ย น การทํ างานเปนที ม การทํ างานภายใตค วามกดดั น
การใหรายละเอียด พลังการจดจอและสมาธิ ทักษะการสื่อสารดวยวาจา ทักษะการสื่อสารดวยการเขียน การริเริ่มสรางสรรค
การคิดวิเคราะห ความสามารถในการแกปญหา ความรูเฉพาะสาขาวิช า และความรูเชิ งทฤษฎี ความพร อมในการทํางาน
ความจงรักภักดี คุณธรรม การปรับตัว และความอดทน (Murdoch et all, 2000)
9. กรอบสมรรถนะของครูแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 11 ขอ ประกอบดวย การเตรียมแผนการสอน
ที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของโรงเรียน การสรางสภาพแวดลอมการเรียนรู การพัฒนาและใชทรัพยากรสําหรับการเรียน
การสอน การพัฒนาทักษะการจัดลําดับการคิดระดับสูง การอํานวยความสะดวกการเรียนรู การสงเสริมคานิยมดานศีลธรรมและ
จริยธรรม การสงเสริมการพัฒนาชีวิตและทักษะวิชาชีพแกผูเรียน การวัดและประเมินพฤติกรรมของผูเรียน การพัฒนาดานวิชาชีพ
การสรางเครือขายกับผูเกี่ยวของ และการจัดสวัสดิการและภารกิจแกผูเรียน (SEAMEO INNOTECH, 2552)
10. คุ ณลั กษณะครู คุ ณภาพ ทั้ ง 13 ข อ ประกอบด วย เป นผู ที่ มี จิตวิญ ญาณของความเป นครู และผู ให มี ความรู
ความสามารถและทักษะการจัดการเรียนรู มีทักษะการสื่อสาร อํานวยความสะดวกในการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ ตื่นรู ทันสมัย
ทันเหตุการณ ตามทันเทคโนโลยีและขาวสาร ความกาวหนาทางวิทยาการและความรู สรางแรงบันดาลใจในการเรียนรูของผูเรียน
ไขวควาและแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง เปนแบบอยางทางคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม รูและเขาใจในอัตลักษณความเปน
ชนชาติไทยที่หลากหลาย ภาคภูมิใจในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยอมรับและเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง และมีความพรอม
และปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของโลกและประชาคมอาเซียน (สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน, 2557)
โมเดล CareerEDGE
CareerEDGE Model (Pool & Sewell, 2007) อธิบายถึง องคประกอบของตางๆ ที่สงผลตอความสามารถในการ
ไดรับการจางงานของบัณฑิต ซึ่งแตละองคประกอบลวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตเพื่อการ
ประกอบอาชีพ โดยความสัมพันธขององคประกอบในโมเดล CareerEDGE สามารถแสดงไดดังแผนภาพที่ 2

แผนภาพที่ 2 โมเดล CareerEDGE (Pool & Sewell, 2007)

529

จากภาพขางตน องคประกอบในการพัฒนาความสามารถในการไดรับการจางงานของบัณฑิต ทั้ง 6 มีดังนี้
1. ทักษะพื้นฐานทั่วไป (Generic Skills) (Yorke & Knight, 2002; Moon, 2004) ประกอบไปดวย จินตนาการ
ความคิดสรางสรรค การปรับตัว ความยืดหยุน ความเต็มใจในการเรียนรู การทํางานดวยตนเอง การพึ่งตนเอง การทํางาน
รวมกันเปนหมูคณะ ความสามารถทํางานภายใตสภาพกดดัน ความสามารถในการสื่อสารทางวาจา การสื่อสารดวยการเขียน
เพื่อวัตถุประสงคและผูอานที่หลากหลาย ทักษะดานตัวเลข การใสใจในรายละเอียด การบริหารเวลา การรวมรับผิดชอบ และ
รวมตั ด สินใจ ความสามารถในการวางแผน การประสานงาน และการดําเนินการ ความสามารถใชเ ทคโนโลยีส มั ยใหม
การตระหนักรูถึงความเปนธุรกิจ และทักษะเชิงธุรกิจ
2. ความฉลาดทางอารมณ (Emotional Intelligence) (Moynagh & Worsley, 2005; Yorke & Knight,
2004; Jaeger, 2003)
3. การเรียนรูเพื่อพัฒนาดานอาชีพ (Career Development Learning) (Watts, 2006; Foster, 2006)
หมายถึง กิจกรรมที่จัด ขึ้นเพื่อชวยใหนักศึกษาไดเรียนรูเกี่ยวกับการรูจักตนเองมากขึ้น การคิดใครครวญถึงสิ่งที่ตนเองรั ก
มีความสนใจ และมีความสุขที่ไดทํา การไดรับคําชี้แนะแนวทางดานอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ และตัวตนของนักศึกษา
การแสวงหาโอกาสและชองทางในการไดรับการจางงาน การนําเสนอตนเองเพื่อเปนตัวเลือกแกผูวาจางอยางมีประสิทธิภาพ
การตัดสินใจอยางถวนถี่เกี่ยวกับการเลือกอาชีพ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทํา ไดแก การสมัครงาน การเขียนประวัติตนเอง
การเขารับการสัมภาษณงาน
4. ประสบการณใ นการทํ างาน และประสบการณชี วิต (Experience-Work and Life) (HEFCE, 2002)
เกี่ยวของกับการสรางโอกาสในการฝกประสบการณในการทํางาน และการสรางโอกาสใหนักศึกษาไดฝกและพัฒนาสมรรถนะ
หลัก และทักษะในการทํางาน ซึ่งประสบการณในการทํางาน จะทําใหนักศึกษาเมื่อสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตแลวจะมีโอกาส
ในการไดรับการจางงานสูงขึ้น ดวยเพราะผูวาจางงานเห็นประโยชนจากการที่นักศึกษาที่มีประสบการณ ในการทํางาน และ
สามารถสะทอนคิดเกี่ยวกับประสบการณที่ไดรับ เพื่อนําสิ่งที่ไดเรียนรูมาประยุกตใชในการทํางาน
5. การสะทอนคิด และการคิดประเมินประสบการณการเรียนรู (Reflection and Evaluation) (Moon, 2004)
โดยใช การวางแผนพั ฒนาสวนบุคคล Personal Development Planning: PDP) เปนเครื่องมือในการพัฒนานักศึกษา
ในเรื่องการวางแผน บันทึก และสะทอนคิดเกี่ยวกับประสบการณตางๆที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะตางๆ เพื่อการไดรับการ
จางงาน และการรูจักตนเอง การทําความเขาใจการประยุกตใชความรูและทักษะพื้นฐานที่มีในสถานการณตางๆ การวางแผน
ดานอาชี พที่ เ หมาะสมและอยู บ นพื้ นฐานของความเป นจริ ง คื อขึ้ นอยู กับ ความรู เ กี่ยวกับ ตนเอง และการรู จักตนเองของ
นักศึกษา
การแสดงศักยภาพในการทํางาน และความสามารถในการบริหารจัดการเสนทางอาชีพในอนาคตของตนเองใหผูวาจางไดเห็น
6. เจตคติเ กี่ยวกั บตั วเอง ประกอบไปด วย การรั บรู ความสามารถของตน (Self-efficacy) ซึ่งเกี่ย วข องกับ
ประสบการณที่ไดรับใน 2 รูปแบบ คือ ประสบการณจากการไดลงมือปฏิบัติงานหนึ่งๆ ดวยตนเอง (Mastery experiences)
และประสบการณจากการไดเปนผูประสบความสําเร็จ (Vicarious experiences) (Bandura, 2005) ความเชื่อมั่นในตนเอง
(Self-confidence) ซึ่งเปนสิ่ งที่สัง เกตไดจากอากัป กริย าและพฤติ กรรมของนักศึกษาที่แ สดงออกถึ งการให ความมั่นใจกับ
ตนเอง และการอยูกับความเปนปจจุบัน (Goleman, 1998) และความนับถือตนเอง (Self-esteem) ซึ่งเกิดขึ้นจากการเชื่อใน
ความสามารถในการทําสิ่งตางๆ ใหสําเร็จ และการแสดงออกถึงความเชื่อที่มีตอตนเองนี้ใหผูอื่นไดรับรู (Lawrence, 1996)
การมีค วามภาคภูมิใจในตนเองนี้ เกี่ยวข องโดยตรงต อความรูสึกเคารพตนเอง ซึ่งเปนคุณสมบั ติที่จะทําใหนักศึกษามีความ
คาดหวังตอตนเองอยูบนพื้นฐานของความเปนจริง และพรอมที่จะเรียนรูสิ่งตางๆ อยางตอเนื่องตลอดชีวิต เปนตัวเชื่อมสําคัญ
ระหวางความรู ความเข าใจ ทั กษะ ประสบการณ คุ ณลั ก ษณะส วนบุ ค คล และความสามารถในการได รั บ การจางงาน
ของนักศึกษา
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. สังเคราะหคุณลักษณะทั่วไปเพื่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตครูในบริบทสากล
2. วิเคราะหสภาพปจจุบันและประเมินแนวโนมความตองการบัณฑิตครูไทย
3. นําเสนอรูปแบบคุณลักษณะบัณฑิตครูที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงานในภาคบริการทางการศึกษา

530

คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
รูปแบบ (Model) หมายถึ ง ตั วแบบที่สรางขึ้น ประกอบด วย แผนภู มิ รูป ภาพ สัญลั กษณ ตัวอักษร เพื่อใหเห็ น
โครงสรางทางความคิด องคประกอบ และความสัมพันธขององคประกอบของสิ่งที่ตองการศึกษา (Keeves, 1988: 561-565)
โดยใชภาษาเปนสื่อในการบรรยาย ขยายความ หรืออธิบายสาระในรายละเอียด
คุณลักษณะ (Attributes) หมายถึง ลักษณะประจําของแตละบุคคลในเรื่องเกี่ยวกับรางกาย จิตใจ อารมณ เจตคติ
ความรู ความสามารถ อุปนิสัยที่สะทอนผานพฤติกรรม และการแสดงออก
บริการทางการศึกษา (Educational Service) หมายถึง กระบวนการกิจกรรมที่ผูใหบริการเสนอใหกับผูรับบริการ
หรือตอบสนองความตองการของผูรับบริการทางการศึกษา เปนกิจกรรมสรางมูลคาและคุณคาที่ผูรับบริการรับรูและยอมรับ
ดวยความพอใจ โดยมูลคาของการบริการขึ้นอยูกับความพึงพอใจของผูรับบริการทางการศึกษาเปนสําคัญ
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย ซึ่งผูวิจัยไดแบงขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยออกเปน 4 ขั้น ดังนี้
1. การวิเคราะหสาระจากเอกสารและงานวิจัยทั้งของไทยและของตางประเทศที่เกี่ยวของกับความสามารถในการ
ได งานทํ า (Employability) ทักษะที่ จําเป นต อการปฏิบั ติ งาน และคุณลักษณะสวนบุ คคลที่ส งผลต อความสามารถในการ
ทํ างานของบั ณฑิ ต และบั ณฑิ ต ครู ด วยกระบวนการค นควาหาข อมู ล และวิเ คราะห ข อมู ล อย างเป นระบบ (Systematic
review) กําหนดประเด็น จัด ทําตารางเปรีย บเทีย บเพื่อแสดงความถี่ ของขอมูล สั งเคราะห ขอมูล เพื่ อหาขอสรุ ปเกี่ย วกับ
คุณลักษณะที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงานในภาคบริการทางการศึกษา และสรางเปนขอคําถามในแบบสัมภาษณเชิงลึกสําหรับ
ผูเชี่ยวชาญทางการศึกษา และผูวาจางบัณฑิตครู
2. การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ จํานวน 8 คน แบงออกเปน 2 กลุม กลุมที่ 1 ผูเชี่ยวชาญทางการศึกษา จํานวน 4 คน
และกลุมที่ 2 ผูวาจางบัณฑิตครู จํานวน 4 คน แลวนํามาสัง เคราะหเพื่อสรุปภาพรวมของสภาพปจจุบัน และแนวโนมดาน
ความตองการดานคุณลักษณะของบัณฑิตครูไทย
3. สัง เคราะหขอมูลที่ได จากขั้ นตอนที่ 1 และ 2 เพื่อบูรณาการองคประกอบ และจัดกลุมคุ ณลักษณะตามกรอบ
การวิเคราะหของ CareerEDGE Model และสราง (ราง) รูปแบบคุณลักษณะบัณฑิตครูที่เหมาสมตอการปฏิบัติงานในภาค
บริการทางการศึกษา
4. ประชุมสัมมนาอางอิงผูเชี่ยวชาญ (Connoisseurship) จํานวน 12 คน เพื่อตรวจสอบ (ราง) รูปแบบคุณลักษณะ
บัณฑิตครูที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงานในภาคบริการทางการศึกษา 3 กลุมคุณลักษณะ คือ อุปนิสัยในการทํางาน (Working
Habit) คุณภาพเฉพาะตน (Personal Quality) และทักษะในการทํ างาน (Working Skills) ซึ่ง ประกอบดวย รายการ
คุณลักษณะ 33 รายการ
5. ปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบคุณลักษณะบัณฑิตครูที่เหมาสมตอการปฏิบัติงานในภาคบริการทางการศึกษา
ผลการวิจัย
1. คุณลักษณะทั่วไปเพื่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตครูในบริบทสากล
จากการทบทวนวรรณกรรมและสัง เคราะหผ ลงานวิจัย ที่เกี่ย วของกับ คุณลักษณะเพื่อการประกอบอาชีพครู
ของไทยและต างประเทศ ที่ พิ จารณาคั ด กรองตามวัต ถุ ป ระสงค ข องการวิจัย เลื อ กเป นเอกสารสํ าคั ญ จํานวน 10 เรื่ อ ง
เพื่อวิเคราะหความสอดคลองของรายการคุณลักษณะรวม (Common attributes) ที่ผลการวิจัยมีการกลาวถึงซ้ํากันอยางต่ํา
5 เรื่อง โดยแบงคุณลักษณะออกเปน 4 ดาน ไดแก ความรู ทักษะ เจตคติ บุคลิกภาพและการแสดงออก สรุปรายละเอียดดังนี้
1.1 ดานความรู ประกอบด วย ความรูในวิชาชีพครู, ความรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี, ความรอบรู
เกี่ย วกับ ความเป นไปของโลก, ความรอบรูด านการเงิ น ธุร กิจ เศรษฐกิจ, ความรอบรู ด านวัฒ นธรรม สั ง คม การเมื อง,
ความรอบรูดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม
1.2 ดานทักษะ ประกอบดวย ทักษะหลัก (Core skills) ทักษะกระบวนการ (Process skills) ทักษะการ
ดําเนินงาน (Operational skills)
1.3 ดานเจตคติ ประกอบดวย เจตคติตอตนเอง (Attitude towards self-concept) และเจตคติ ตองาน
(Attitude towards work concept)
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1.4 ดานบุ ค ลิกภาพและการแสดงออก ประกอบด วย รู ป ลักษณภ ายนอก, ความสะอาดและสุ ขอนามั ย ,
ความสุภาพออนนอม, การแตงกายและกริยาที่เรียบรอย, อารมณแจมใส, อารมณขัน, ความกระฉับกระเฉง กระตือรือรน,
ความสุขในการทํางาน, การใหเกียรติผูอื่น, การใชน้ําเสียงและภาษาที่เหมาะสม, การมองและใชสายตาที่สุภาพ, การมีอารมณ
ที่มั่นคง
2. สภาพปจจุบันและแนวโนมความตองการบัณฑิตครูไทย
จากการสั ม ภาษณผู เ ชี่ ย วชาญทางการศึ กษา และผู วาจา งบั ณฑิ ต ครู ข องไทย สามารถสรุ ป ผลสั ม ภาษณ
ตามประเด็นคําถาม 3 ประเด็นไดดังนี้
2.1 บัณฑิตครูไทยในปจจุบัน ยังขาดความเขาใจในวิชาชีพครูวาเปนอาชีพหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมบริการ
ของประเทศ เพราะเปนการใหบริการทางวิชาการ (Academic service) การใหบริการทางการศึกษา (Educational service)
ดังนั้นผูประกอบอาชีพครูและบุคลากรในสถาบันการศึกษา ตองมีอุปนิสัยในการทํางานที่เอื้อตอการปฏิบัติงานใหงานบริการ
คือ ตรงตอเวลา มีจิตบริการ มีความยืดหยุนในเรื่องเวลาและภาระงาน (Job description) มีความสุภาพ เรียบรอย สํารวม
และใช ว าจาไพเราะ มี ค วามอดทนอดกลั้ น มี ค วามใส ใ จต อ รายละเอี ย ด ช า งสั ง เกต สามารถแก ป ญ หาเฉพาะหน า
สามารถประเมินอารมณของผูรับบริการ (ผูเรียน และผูปกครอง) ได
2.2 คุ ณลักษณะที่พึง ประสงคของบัณฑิต ครูไทย ประกอบดวย ความรักต อวิชาชีพครู ความเมตตาตอศิษย
การให เ กี ย รติ ผู เ รี ย น ความยื ด หยุ น การประนีป ระนอม บุ ค ลิ ก และลั ก ษณะอบอุ น โอบอ อ มอารี มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
เปนที่ไววางใจของผูเรียนและผูปกครอง มีความสามารถในการแกปญหา กลาตัดสินใจ มีความคิดสรางสรรค มีทักษะในการ
อธิบายและโนมนาวผูอื่น และสามารถครองอารมณของตนเองได
2.3 การจัดการเรียนการสอนในโลกปจจุบันใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับผูเรียนในศตวรรษที่ 21
นั้น ครูจําเปนตองมีทักษะในการทํางาน ประกอบดวย การสรางสภาพแวดลอมการเรียนรู การพัฒนาและใชประโยชนทรัพยากร
เพื่อการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเรียนและระหวางผูสอนดวยกัน การสรางแรงบันดาลใจในการเรียนรูใหกับผูเรียน
การสะทอนคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูการเจรจาตอรอง การบริหารเวลา และการสรางบรรยากาศในการทํางานแบบเปนมิตร
3. รูปแบบคุณลักษณะบัณฑิตครูที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงานในภาคบริการทางการศึกษา
จากการบูร ณาการผลการวิจัย ในขอ 1 และขอ 2 ข างต นที่ ได จากการสัง เคราะห ผ ลงานวิจัย และการสัม ภาษณ
ผูเ ชี่ ย วชาญด านการศึ กษาและผู วาจางบัณฑิ ต พบวา คุณลั กษณะบั ณฑิต ครู ที่ เหมาะสมต อการปฏิ บัติ ง านในภาคบริ การ
ทางการศึ ก ษา ประกอบด ว ย รายการคุ ณ ลั ก ษณะ 33 รายการ ที่ ส ามารถนํ า มาจั ด หมวดหมู ต ามกรอบแนวคิ ด
“Employability Development” ของ CareerEDGE Model โดยจําแนกคุณลักษณะออกเปน 3 กลุ ม คื อ กลุ ม อุ ป นิ สั ย ใน
การทํางาน (Working Habits) กลุ ม คุ ณภาพเฉพาะตน (Personal Quality) และกลุ ม ทั กษะในการทํางาน (Working
Skills) มี ร ายละเอีย ดดั ง นี้
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ตารางที่ 1 คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ครู ที่ เ หมาะสมต อ การปฏิ บั ติ งานในภาคบริ ก ารทางการศึ ก ษา
กลุ ม คุณ ลัก ษณะ (3)
1. อุป นิสั ย ในการทํางาน

2. คุ ณภาพเฉพาะตน

3. ทั กษะในการทํางาน

รายการคุณ ลั กษณะ (33)
1.1 ความตรงต อเวลา
1.2 ความเต็ ม ใจในการทํางานล วงเวลา
1.3 จิต วิญ ญาณของความเป นครู และผู ใ ห
1.4 ความกระตื อรื อร น อารมณแ จม ใส และอารมณขั น
1.5 ความสุ ภ าพ เรี ย บร อย สํารวม และใช วาจาไพเราะ
1.6 ความจงรั กภั กดี ต อองค กร
1.7 การแยกแยะเรื่ องงาน และเรื่ องส วนตั ว
1.8 การรั กษาระเบี ย บวินัย และเคารพกฎระเบี ย บ
2.1 ความรั บ ผิ ด ชอบ
2.2 ความซื่อสั ต ย และความนาเชื่ อถื อ
2.3 การกล าตั ด สิ นใจ
2.4 การเป นผู นําการเปลี่ ย นแปลง
2.5 การกาวทั นยุ ค สมั ย และการเรี ย นรู ต ลอดชี วิต
2.6 การรู จักตนเอง
2.7 การกํากับ ตนเอง
2.8 ความใส ใ จในรายละเอีย ด และการช างสั ง เกต
2.9 ความยื ด หยุ น และการปรั บ ตั ว
2.10 ความอดทนอดกลั้ น
2.11 ความเคารพหั วหนางาน และความออนนอมถ อมตน
3.1 การสื่ อสาร การอธิบ าย การชั กจูง และการนําเสนอ
3.2 การสร างสภาพแวดล อมการเรี ย นรู
3.3 การพั ฒ นาและใช ป ระโยชนท รั พ ยากรเพื่ อการเรี ย นการสอน
3.4 การสร างแรงบั นดาลใจในการเรี ย นรู ข องผู เ รี ย น
3.5 การวัด และประเมิ นพฤติ กรรมของผู เ รี ย น
3.6 การแกป ญ หาเฉพาะหนาด วยความคิ ด สร างสรรค
3.7 การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู กับ ผู เ รี ย น และระหวางผู ส อน
3.8 การเจรจาต อรอง
3.9 การจัด การความขั ด แย ง
3.10 การจัด การอารมณ ความโกรธ และความเครี ย ด
3.11 การบริ ห ารเวลา
3.12 การประเมิ นอารมณผู อื่น
3.13 การสะท อนคิ ด เกี่ย วกับ การจัด การเรี ย นรู
3.14 การสร างบรรยากาศในการทํางานแบบเป นมิ ต ร
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แผนภาพที่ 3 รูปแบบคุณลักษณะบัณฑิตครูที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงานในภาคบริการทางการศึกษา
จากแผนภาพสรุปผลการศึกษาขางตนเห็นไดวา คุณลักษณะบัณฑิตครูที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงานในภาคบริการ
ทางการศึกษา จําแนกไดเปน 3 องคประกอบ ไดแก อุปนิสัยในการทํางาน (Working Habit) คุณภาพเฉพาะตน (Personal
Quality) และทักษะในการทํางาน (Working Skills) ซึ่งเปนที่นาสังเกตวา 2 ใน 3 ขององคประกอบ คือ อุปนิสัยในการทํางาน
และคุณภาพเฉพาะตน ไมใชทักษะหลักเพื่อการปฏิบัติงาน (Hard skills) ลวนแลวแตเปนทักษะที่สงเสริมการทํางาน (Soft
skills) หรือแมแตรายการคุณลักษณะในองคประกอบทักษะในการทํางานก็เปนทักษะความรูพื้นฐานที่ตองนํามาใชดวยความ
ยื ดหยุ น สามารถพลิ กแพลงเปลี่ ยนแปลงไปตามบุ คคล หรื อสถานการณ ต างๆ จึง จะช วยส ง เสริ ม ให ก ารทํ างานของครู มี
ประสิ ทธิภ าพมากยิ่ งขึ้น และมีร ายการคุ ณลักษณะของบัณฑิ ตครู จํานวนมากที่ เปนทักษะดานอารมณและสังคม เชน ความ
ยืดหยุนและการปรับตัว ความอดทนอดกลั้น การสื่อสารและชักจูง การแกปญหาเฉพาะหนาดวยความคิดสรางสรรค การเจรจา
ตอรอง การจัดการความขั ดแยง การจัด การณอารมณ ความโกรธ และความเครีย ด การประเมินอารมณผู อื่น การสร าง
บรรยากาศในการทํางานแบบเปนมิตร เปนตน ทั้งนี้อาจเปนดวยวาทักษะกลุม Soft skills เหลานี้ เกี่ยวของกับระดับความ
ฉลาดทางอารมณ (Emotional Quotient: EQ) และความรอบรูบริบททางสังคมวัฒนธรรมซึ่งเปนสมรรถนะที่สําคัญตอการ
ปฎิบัติงานใหบริการทางการศึกษาของบัณฑิตครู ซึ่งสอดคลองกับที่ผลการวิจัยหลายชิ้นที่ระบุไววา การพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณใหกับบัณฑิตเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาความสามารถในการไดรับการจางงาน (Yorke & Knight, 2002; Jaeger,
2003; Moynagh & Worsley, 2005; Pool & Sewell, 2007) ดั งนั้นแมส ถาบันอุดมศึกษาจะมุงเนนทักษะเพื่อการ
ปฏิบัติงาน เชน การใชเทคโนโลยี การใชสื่อการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู ความรูดานสถิติและการวิจัย แตก็ตอง
ให ความสําคัญ เป นอยางมากกับ ทักษะที่ส งเสริ มการทํางานเหล านี้เป นอยางยิ่ งควบคูไ ปด วย ดั งที่ พาเลนทิ แรน และคณะ
(Palenthiran et all, 2006) ไดระบุไว การไดรับการจางงานเกิดจากความบริบูรณดานคุณลักษณะของบุคคลใน 3 ดาน คือ
การบรรลุเปาหมายเชิงวิชาการ การมีทักษะระหวางบุคคล และการมีคานิยมที่เหมาะสม
เมื่อพิจารณารายการคุณลักษณะของบัณฑิตครูทั้ง 33 รายการอยางละเอียด ผูวิจัยพบวาหลายลักษณะรายการใน
กลุ ม คุ ณลั กษณะเฉพาะตนมี ค วามสอดคล องกับ ผลการศึ กษาเรื่ องคุ ณลั กษณะบั ณฑิ ต ของงานวิจัย อื่นๆ (WHO, 1999;
Robinson, 2000; Neeley, 2004) ที่กลาวถึงความสําคัญของ “ทักษะชีวิต” ซึ่งประกอบไปดวย ความรับผิดชอบ การกลา
ตัดสิ นใจ การตรงตอเวลา การกํากับ ตนเอง ความละเอียดรอบคอบ และการใส ใจในรายละเอีย ด ทั้ งนี้อาจเปนเพราะคุ ณ
ลักษณะเฉพาะตนเกี่ยวของกับคานิยมในการประกอบอาชีพครู และในการดํารงชีวิตของบัณฑิตครู ซึ่งการมีคานิยมที่ถูกตอง
เหมาะสม จะสะทอนออกมาในรู ป พฤติกรรมการปฏิ บัติ งานที่พึ งประสงค ตามความต องการของผูวาจางบั ณฑิ ต ครู และ
ผูรับบริการทางการศึกษา (ผูเรียน) สถาบันอุดมศึกษาในฐานะแหลงผลิตบัณฑิตครูและบมเพาะปญญาชนของชาติ จําเปนตอง
สอดแทรกคานิย ม “ตรงตอเวลา ซื่อสัต ยสุ จริ ต ความรับ ผิด ชอบ”ลงในการจัด การเรีย นการสอนนักศึกษาครู และเนื้อหา
รายวิชาตางๆของหลักสูตรครุศาสตร ศึกษาศาสตร และสรางใหนักศึกษาเห็นคุณคาของวิชาชีพครู เพื่อใหเกิดความรักในอาชีพ
ปลูกจิตวิญญาณของความเปนครู และสรางความเขาใจตอบทบาทครูในฐานะผูใหบริการทางการศึกษา ที่ไมไดจุดมุงหมาย
เพียงแคตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของผูเรียนเทานั้น แตครูตองสามารถสรางมูลคา และสงตอคุณคาของการ
ประกอบวิชาชีพครูใหผูเรียนไดรับรู และยอมรับดวยความพอใจอีกดวย
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เป นที่ นาสนใจวา ผลการศึ กษายั ง ได แ สดงถึ ง ความสํ าคั ญ ของคุ ณลั กษณะบั ณฑิ ต ครู ห ลายรายการที่ เ กี่ย วข อ ง
“บุค ลิกภาพภายนอก และการแสดงออก” ของครู เชน ความสุ ภาพ เรียบรอย สํารวม การใชวาจาสุ ภาพออนโยน การมี
อารมณแจมใส และมีความกระตือรือรนในการทํางาน อาจเนื่องดวยสังคมยังคงคาดหวังใหครูประพฤติปฏิบัติตนดวยความ
เหมาะสม และเป นแบบอย างที่ ดี (Role Model) ของศิ ษยแ ละบุ ค คลทั่ วไปได การรั กษาไวซึ่ง ภาพลั กษณท างวิช าชี พ
(professional image) ที่เหมาะสมของครู ไมเพียงแตสงผลใหครูไดรับการยอมรับ เคารพนับถือเทานั้น การมีบุคลิกภาพที่ดี
และการวางตัวที่เหมาะสม ยังเปนคุณลักษณะที่สงผลตอความเจริญกาวหนาในหนาที่การงานในวิชาชีพครูในฐานะผูใหบริการ
ทางการศึกษาอีกดวย (Ciotti, 2013; Rudolph, 2013; ปรเมศวร ดิษโสภา, 2554)
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บทคัดยอ
การวิจัย ครั้ง นี้เ พื่อศึ กษาและเปรี ยบเที ยบการเป นองค กรสุ ข ภาวะมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏสวนสุนันทา
จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตรร วมทั้ งกําหนดแนวทางการพั ฒนามหาวิทยาลัยราชภั ฏสวนสุนันทาสู
องคกรสุขภาวะประชากรที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยใชแบบสอบถามเก็บ
ขอมูลดวยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิอยางเปนสัดสวนจํานวน 300 ชุด วิเคราะหขอมูลและประมวลผลดวย
โปรแกรมสํ าเร็ จรู ป ทางสถิ ติ สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิเ คราะหข อมู ล ได แ ก จํานวน ร อยละ ค าเฉลี่ ย ส วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน การทดสอบทีและ การวิเคราะหความแปรปรวน ผลการวิจัยพบวา 1) ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอ
การเปนองคกรสุขภาวะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยภาพรวม และรายดาน 4 ดาน อยูในระดับมาก
ลําดับแรก ดานแหลงของสุขภาวะบุคคลในที่ทํางาน รองลงมา ดานสภาพแวดลอมทางจิตสังคมดานชุมชนบริษัท
และดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ ตามลําดั บ 2) บุคลากรมหาวิทยาลัย ราชภัฏ สวนสุนันทาที่ มีอายุ ระดั บ
การศึกษา สถานภาพ และตํ าแหนง ตางกัน มี ความคิ ดเห็นต อการเปนองคกรสุข ภาวะด านสภาพแวดล อมทาง
กายภาพ ด านสภาพแวดล อมทางจิต สั งคม และด านแหล ง ของสุ ข ภาวะบุ ค คลในที่ ทํ างานแตกต างกันอย างมี
นัยสํ าคั ญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และ 3) แนวทางการพัฒ นามหาวิท ยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทาสูองค กรสุ ขภาวะ
ประกอบดวย การสร างบรรยากาศการทํางานที่เ อื้อต อการเพิ่ม ประสิท ธิภาพอยางยั่ง ยืนการพัฒนาวัฒนธรรม
องค กรเชิ ง พลเมื องของสั ง คมการส งเสริ มความปลอดภัย และสุ ข ภาพอย างกวางขวางทั่ วทั้ งองค กร และ การ
เสริมสรางความผูกพันเชิงเชื่อมโยงกับชุมชนดวยความเชี่ยวชาญและกิจกรรมสัมพันธ
คําสําคัญ: องคกรสุขภาวะ/มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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Abstract
The research aimed to study and compare the condition of the “Well-being
Organization” of Suan Sunandha; and to study the direction to enhance Suan Sunandha to
accomplish the said condition. The population is the staffs of Suan Sunandha, being selected
as a sample group of 300 via stratified sampling method; and a questionnaire is applied as a
tool for collecting data. The data is then analyzed via statistical package, including statistical
tools – percentage, mean, standard deviation, t-test, and One-way ANOVA.
The results are as follows:
1. The opinions of staffs towards the “Well-being Organization” of Suan Sunandha
overall and 4 individual aspects are at the high level, having personal health-related resources
in the workplace at the highest score, followed by psychosocial environment, enterprise
community, and physical environment, respectively.
2. Age, educational background, marital status and job ranking make a difference on
the opinions towards “Well-being Organization” at least one pair at a level of 0.05 statistical
significances.
3. The direction to enhance Suan Sunandha to accomplish “Well-being Organization”
consists of the environment construction for promoting sustainable productivity; the
development on organizational culture on the basis of civilian of the society; the promotion on
safety and health covering the entire organization; and the efficient relationship promotion with
the community via relationship activities.
Keywords: Well-being Organization / Suan Sunandha Rajabhat University
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บทนํา
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดดเปนกุญ แจสําคัญ ของความกาวหนาทางเศรษฐกิจและ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการทํางาน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559) การ
ปฏิวัติดิจิทัล ทําใหเกิดยุคอินเทอรเน็ทในทุกสิ่งทุกอยาง การเขาสูยุคอุตสาหกรรม 4.0 ในขณะที่ประเทศไทยกําลัง
กาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทําใหภาระการคลังเพิ่มขึ้น อัตราการ
พึ่งพาของประชากรวัยแรงงานตองแบกรับดูแลผูสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น มีแนวโนมพึ่งพาแรงงานจากประเทศเพื่อนบาน
และสามารถขยายตลาดสินคาผูสูงอายุในประเทศ
องคการอนามัยโลก (2010 อางถึงใน ดวงเนตร ธรรมกุล, 2555) ไดกําหนดแนวทางของการสรางเสริม
สุขภาวะในที่ทํางานขึ้น เพื่อผลักดันใหเกิดประสิทธิภาพและความสามารถในการผลิตและการแขงขันขององคกร
นั้น องคกรจะตองพิจารณาแนวทาง 4 ดาน ไดแก สภาพแวดลอมทางกายภาพ สภาพแวดลอมทางจิตสังคม
แหล ง ของสุข ภาวะบุ คคลในที่ ทํ างาน และชุม ชนบริ ษัท หลั กการที่ สํ าคั ญ และมี ค วามจําเป นอย างมากในการ
ปรับปรุงสุขภาวะความปลอดภัยและความเปนอยูที่ดีของพนักงาน คือ ตองมีการพัฒนานโยบายและนําไปปฏิบัติ
ในระดับชาติและระดับองคกรเพื่อสนับสนุนสุขภาวะของพนักงาน
วิถีของการทํางานในยุคปจจุบันบีบใหทุกคน (เกริกกลา สนธิมาศ,2558) ตองใชชีวิตอยูบนความเรงรีบ
ความมุงผลสําเร็จ พลวัตรของสังคม ความเปลี่ยนแปลง ฯลฯ นานาปจจัยที่สงผลกระทบโดยตรงตอความสุขในการ
ทํางาน และนั่นเปนโจทยสําคัญขององคกรธุรกิจทุกแหงวา ทําอยางไรจึงจะสามารถสรางความสุขใหกับบุคลากร
ของตน “ความสุข” กลายเปนปจจัยสําคัญในการบริหารธุรกิจ เพราะในปจจุบันธุรกิจไมไดแขงขันดวยศักยภาพ
และความสามารถของคนเพียงอยางเดียว แตตองรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพใหทํางานอยูกับองคกรในระยะยาว
เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในอนาคต รวมถึงสุขภาพของบุคลากรวัยทํางานที่มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น
เชน อาหาร การเคลื่อนไหวรางกาย พฤติกรรมเสี่ยงตาง ๆ ความเครียด เปนตน
จากที่กลาวมา แสดงใหเห็นวาความกาวหนาทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการ
ทํ า ง า น ทํ า ใ ห เ กิ ด ยุ ค ที่ มี ก า ร ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต ทั้ ง ห ม ด ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
ดานสังคม ความเหลื่อมล้ําหรือความไมเทาเทียมกันขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว สังคมไทยกําลังประสพปญหา
วิก ฤติ ค า นิ ย มที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตามกระแสวัฒ นธรรมต า งชาติ ที่ ห ลากหลาย และ ป ญ หาเชิ ง คุ ณ ภาพทั้ ง
ดานสุขภาพ การเรียนรูและคุณธรรมจริยธรรม องคการจะประสบความสําเร็จไดขึ้นอยูกับบุคลากรซึ่งเปนปจจัย
การสรางเสริมสุขภาวะในที่ทํางานขึ้น จะชวยผลักดันใหเกิดประสิทธิภาพและความสามารถในการผลิตและการ
แขงขันขององคกรนั้น ประกอบดวย สภาพแวดลอมทางกายภาพ สภาพแวดลอมทางจิตสังคม แหลงของสุขภาวะ
บุคคลในที่ ทํางาน และชุมชนบริษัท ทั้งนี้หลักการที่สําคั ญและมีค วามจําเปนอยางมากในการปรับปรุ งสุขภาวะ
ความปลอดภัยและความเปนอยูที่ดีของพนักงาน คือตองมีการพัฒนานโยบายและนําไปปฏิบัติเพื่อสนับสนุนสุข
ภาวะของพนักงาน องคกรสุขภาวะจึงมีความสําคัญ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหสูงขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีความผาสุกสงผลใหเกิดองคกรที่มีสุขภาวะที่ดี ผูวิจัยจึงไดจัดทําโครงการวิจัย เรื่อง องคกรสุขภาวะมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ สวนสุ นันทาขึ้ นเพื่ อนํา ผลที่ ไ ด จากการวิจั ย มาเป นข อมู ล ในการกําหนดนโยบายและยุ ท ธศาสตร ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการเปนองคกรสุขภาวะมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. เพื่อเปรียบเทียบองคกรสุขภาวะมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จําแนกตามลักษณะ
ทางประชากรศาสตร
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3. เพื่อคนหาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสูองคกรสุขภาวะ
สมมุติฐานของการวิจัย
บุคลากรมีลักษณะทางประชากรศาสตรตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับองคกรสุขภาวะมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาแตกตางกัน
ระเบียบวิธีวิจัย
1. การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยประชากรที่ใชในวิจัย เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา จํานวน 1,031 คน ทํ าการคํานวณหาขนาดของกลุมตั วอยางดวยสูต รของทาโร ยามาเน (Taro
Yamane, 1970) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 300 คน ทําการสุมตัวอยางโดยวิธีแบงชั้นภูมิ
(stratified random sampling) โดยกําหนดชั้นภูมิ จําแนกเปน หนวยงาน
2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย สามารถแบงตัวแปรที่ใชในการวิจัยไดดังนี้
ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อายุการ
ทํางาน ตําแหนง รายไดเฉลี่ยตอเดือน และสังกัดหนวยงาน
ตัวแปรตาม คือ
1) องค ก รสุ ข ภาวะมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา ในองค ป ระกอบ 4 ด า น ได แ ก ด า น
สภาพแวดลอมทางกายภาพ ดานสภาพแวดลอมทางจิตสังคม ดานแหลงของสุขภาวะบุคคลในที่ทํางาน และดาน
ชุมชนบริษัท
2) แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสูองคกรสุขภาวะ
3. เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถามเรื่อง องคกรสุขภาวะมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา โดยลักษณะของแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เกี่ ย วกับ ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร ข องบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา
เปนแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ โดยถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม มีจํานวนทั้งหมด 8 ขอ
ตอนที่ 2 เกี่ยวกับองคกรสุขภาวะมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวน
ประมาณคาของลิเคิรทที่มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด มีจํานวนทั้งหมด 50 ขอ
4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content
validity) จากผูเชี่ยวชาญ และ ตรวจสอบคาความเชื่ อมั่น (reliability) โดยใช กลุมที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุ ม
ตัวอยางที่ศึกษามาทดสอบ (try-out) จํานวน 30 คน ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .9651
5. การเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จํานวน 300 ชุด
6. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับและนํามา
วิเคราะหทางสถิติโดยใชคอมพิวเตอรในการคํานวณคาสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยมีขั้นตอนดังนี้
6.1 การวิเ คราะห ข อมู ล สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ใช อ ธิบ ายลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตรของนักศึกษาของมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏสวนสุนันทา วิเคราะหโ ดยใชสถิติ จํานวน และร อยละ
รวมถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณ และการจัดการเรียนการสอนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา วิเคราะหโดยใชสถิติคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
6.1 การวิ เ คราะห ข อ มู ล สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ใช อ ธิ บ ายลั ก ษณะ
ทางประชากรศาสตรข องบุค ลากรของมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏสวนสุนันทา ที่เปนตัวแปรเชิงคุณภาพ โดยใชส ถิ ติ
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คาความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) สวนลักษณะประชากรศาสตรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราช
ภัฎสวนสุนันทา ที่ เป นตั วแปรเชิงปริ มาณ ใชค าสู งสุ ด (Maximum) คาต่ําสุด (Minimum) ค าเฉลี่ย (Mean) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) รวมถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปนองคกรสุขภาวะมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา วิเคราะหโดยใชสถิติคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
6.2. การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน ใชทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
1) วิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปนองคกรสุขภาวะมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
สวนสุ นันทา โดยใช การวิเ คราะห ค วามแตกต างระหวางค าเฉลี่ ย ของกลุ ม ตั วอย าง 2 กลุ ม ด วย t – test
(Independent t - test) เปนการทดสอบประชากร 2
2) วิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปนองคกรสุขภาวะมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
สวนสุนันทา โดยใชการวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมขึ้นไป ดวย One
Way ANOVA หรือ Brown-Forsythe
6.3 วิเ คราะห แ นวทางการพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นันทาสู องค กรสุ ข ภาวะ โดยการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัย
1.
บุ ค ล า ก ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ส ว น สุ นั น ท า ส ว น ใ ห ญ เ ป น เ พ ศ ห ญิ ง อ า ยุ
ต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด ปฏิบัติงานต่ํากวาหรือเทากับ 3 ป ใน
ตําแหนงเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 บาท ปฏิบัติงานอยูวิทยาลัย
ในกํากับ(ดังตาราง 1)
ตาราง1 จํานวน และรอยละลักษณะทางประชากรศาสตรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ลักษณะทางประชากรศาสตร
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป
31 – 35 ป
36 – 40 ป
ตั้งแต 41 ปขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
4. สถานภาพ
โสด
สมรส
หมาย / หยาราง / แยกกันอยู
5. อายุการทํางาน
ต่ํากวาหรือเทากับ 3 ป
4 – 6 ป

จํานวน (n = 300)

รอยละ

104
196

34.7
65.3

106
87
51
56

35.3
29.0
17.0
18.7

6
144
117
33

2.0
48.0
39.0
11.0

211
84
5

70.3
28.0
1.7

97
89

32.3
39.7
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ลักษณะทางประชากรศาสตร
7 – 9 ป
ตั้งแต 10 ปขึ้นไป
6. ตําแหนง
ผูบริหารหนวยงาน
อาจารย
หัวหนาฝาย / หัวหนาสวนงาน
เจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ
7. รายไดเฉลีย่ ตอเดือน
ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
25,001 – 30,000 บาท
ตั้งแต 30,001 บาทขึ้นไป
8. คณะ / วิทยาลัย
ครุศาสตร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ศิลปกรรมศาสตร
วิทยาลัยในกํากับ

จํานวน (n = 300)

รอยละ

58
56

19.3
18.7

7
108
28
157

2.3
36.0
9.3
52.4

123
48
70
59

41.0
16.0
23.3
19.7

22
43
39
42
20
108

7.3
14.3
13.0
14.0
6.7
36.0

2.องค กรสุข ภาวะของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นันทา พบวา โดยภาพรวม อยูใ นระดั บมาก หาก
พิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากทุกดาน ลําดับแรก ดานแหลงของสุขภาวะบุคคลในที่ทํางานรองลงมา ดาน
สภาพแวดลอมทางจิตสังคมดานชุมชนบริษัท และดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ ตามลําดับ(ดังตาราง 2)
ตาราง 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานองคกรสุขภาวะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารายดานและ
ภาพรวม
องคกรสุขภาวะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1. ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ
2. ดานสภาพแวดลอมทางจิตสังคม
3. ดานแหลงของสุขภาวะบุคคลในที่ทํางาน
4.ดานชุมชนบริษัท
ภาพรวม

x
3.94
4.05
4.06
3.95
4.00

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล
.679
มาก
.635
มาก
.652
มาก
.724
มาก
.616
มาก

3. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่มีอายุระดับการศึกษาสถานภาพ และ ตําแหนงตางกัน มี
ความคิดเห็นตอการเปนองคกรสุข ภาวะดานสภาพแวดลอมทางกายภาพและด านสภาพแวดล อมทางจิต สังคม
แตกตางกันโดยบุคลากรที่มีอายุตั้งแต 41 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นตอการเปนองคกรสุขภาวะของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาดานสภาพแวดลอมทางกายภาพและดานสภาพแวดลอมทางจิตสังคมสูงกวาทุกกลุมอายุ บุคลากร
ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท มีความคิดเห็นตอการเปนองคกรสุขภาวะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โดยภาพรวม ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ ดานสภาพแวดลอมทางจิตสังคมและดานแหลงของสุขภาวะบุคคล
ในที่ทํางานสูงกวาทุกระดับการศึกษาบุคลากรที่มีสถานภาพสมรส มีความคิดเห็นตอการเปนองคกรสุขภาวะของ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ สวนสุนันทาด านแหล ง ของสุ ข ภาวะบุค คลในที่ ทํ างานสู งกวาโสดบุค ลากรที่ ปฏิ บั ติง านใน
ตําแหนงหัวหนาฝาย / หัวหนาสวนงาน มีความคิดเห็นตอการเปนองคกรสุขภาวะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
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สุนันทาโดยภาพรวม ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ และดานแหลงของสุขภาวะบุคคลในที่ทํางาน สูงกวาทุก
ตําแหนง(ดังตาราง 3–8)
ตาราง 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรตอการเปนองคกรสุขภาวะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา จําแนกตามอายุ
องคกรสุขภาวะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แหลงความแปรปรวน

df

SS

MS

F

p-value

1. ดานสภาพแวดลอมทางจิตสังคม

ระหวางกลุม

3

3.798

1.266

3.211*

.023

ภายในกลุม

296

116.689

.394

รวม

299

120.487
2.531

.057

2. ดานแหลงของสุขภาวะบุคคลในที่ทํางาน

*

ระหวางกลุม

3

3.179

1.059

ภายในกลุม

296

123.828

.418

รวม

299

127.004

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตาราง 4 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรตอการเปนองคกรสุขภาวะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา จําแนกตามอายุ

*

องคกรสุขภาวะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1. ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ
2.ดานชุมชนบริษัท
ภาพรวม
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Brown - Forsythe
ระหวางกลุม
ระหวางกลุม
ระหวางกลุม

Statistic
3.448*
.561
2.357

df 1
3
3
3

df 2
198.719
215.314
214.911

p-value
.018
.641
.073

ตาราง 5 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรตอการเปนองคกรสุขภาวะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา จําแนกตามระดับการศึกษา
องคกรสุขภาวะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แหลงความแปรปรวน

df

SS

MS

F

1. ดานสภาพแวดลอมทางจิตสังคม

ระหวางกลุม

3

5.088

1.696

4.350

ภายในกลุม

296

115.400

.390

รวม
*

299

p-value
*

.005

127.487

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตาราง 6 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรตอการเปนองคกรสุขภาวะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา จําแนกตามระดับการศึกษา
องคกรสุขภาวะ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1. ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ

Brown - Forsythe
ระหวางกลุม

Statistic
*

3.979

df 1

df 2

p-value

3

49.471

.013
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2. ดานแหลงของสุขภาวะบุคคลในที่ทํางาน
3.ดานชุมชนบริษัท
ภาพรวม
*
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

*

ระหวางกลุม
ระหวางกลุม
ระหวางกลุม

6.797
1.716
4.430*

3
3
3

56.334
50.926
50.019

.001
.175
.008

ตาราง 7 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรตอการเปนองคกรสุขภาวะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา จําแนกตามสถานภาพ
องคกรสุขภาวะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แหลงความแปรปรวน

df

SS

MS

F

p-value

1. ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ

ระหวางกลุม

2

1.113

.557

1.209

.300

ภายในกลุม

297

136.782

.461

รวม

299

137.895

ระหวางกลุม

2

.679

.339

.841

.432

ภายในกลุม

297

119.809

.403

รวม

299

120.487

ระหวางกลุม

2

3.046

1.523

ภายในกลุม

297

123.958

.417

รวม

299

127.004

องคกรสุขภาวะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แหลงความแปรปรวน

df

SS

4.ดานชุมชนบริษัท

ระหวางกลุม

2

ภายในกลุม

2. ดานสภาพแวดลอมทางจิตสังคม

3. ดานแหลงของสุขภาวะบุคคลในที่ทํางาน

*

*

3.649

.027

MS

F

p-value

.789

.395

.752

.472

297

155.798

.525

รวม

299

156.587

ระหวางกลุม

2

1.049

.524

1.387

.251

ภายในกลุม

297

112.273

.378

รวม

299

113.322

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตาราง 7 (ตอ)

ภาพรวม

*

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตาราง 8 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรตอการเปนองคกรสุขภาวะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา จําแนกตามตําแหนง
องคกรสุขภาวะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1. ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ
2. ดานสภาพแวดลอมทางจิตสังคม
3. ดานแหลงของสุขภาวะบุคคลในที่ทํางาน
4.ดานชุมชนบริษัท
ภาพรวม
*
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Brown - Forsythe
ระหวางกลุม
ระหวางกลุม
ระหวางกลุม
ระหวางกลุม
ระหวางกลุม

Statistic
*
3.297
*
5.749
3.118*
2.365
*
3.458

df 1
3
3
3
3
3

df 2
55.363
52.193
20.465
16.461
24.927

p-value
.027
.002
.049
.108
.031
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4. แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสูองคกรสุขภาวะ ประกอบดวย การสราง
บรรยากาศการทํางานที่เอื้อตอการเพิ่มประสิทธิภาพอยางยั่งยืนการพัฒนาวัฒนธรรมองคกรเชิงพลเมืองของสังคม
การสงเสริมความปลอดภัยและสุขภาพอยางกวางขวางทั่วทั้งองคกร และ การเสริมสรางความผูกพันเชิงเชื่อมโยง
กับชุมชนดวยความเชี่ยวชาญและกิจกรรมสัมพันธ
อภิปรายผล
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเอาประเด็นสําคัญมาใชในการอภิปรายผล ดังตอไปนี้
1. ความคิ ดเห็ นของบุ ค ลากรตอการเป นองค กรสุข ภาวะของมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ สวนสุ นันทา โดย
ภาพรวม และรายดาน 4 ดาน อยูในระดับมาก ลําดับแรก ดานแหลงของสุขภาวะบุคคลในที่ทํ างาน รองลงมา
ดานสภาพแวดลอมทางจิตสังคม ดานชุมชนบริษัท และดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ ตามลําดับ แสดงใหเห็น
วา บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ใหความสําคัญกับคุณภาพ
ชีวิต ครอบคลุม ทั้ง ดานกาย ใจ สั งคม และป ญญา ไม วาจะเปนการส งเสริ ม สนับสนุนด านการบริการสุข ภาพ
วัฒนธรรมองค กร ความผาสุก ความผูกพันของบุ คลากร และกระบวนการ/สิ่ง อํานวยความสะดวกในที่ทํ างาน
สอดคลองกับแนวคิดของธีรยุส วัฒนาศุภโชค (2549) กลาววา การเสริมสรางองคกรสุขภาวะ เปนการเสริมสราง
ให องค การมี บรรยากาศการทํ างานที่ ดี เป นมิ ต รและบุค ลากรในองค กรมี ค วามสุข มี ค วามรู สึกที่ ดี ต อองค กร
กระตื อรื อร นในการทํ างาน ทํ าให พ นักงานทุ กคนขององค กรมี ค วามทุ ม เท สนุกกับ การทํ างาน ซึ่ง จะนําไปสู
เปาหมายที่องคกรคาดหวัง และปรารถนามากในปจจุบัน การพัฒนาเขาสูการเปนองคกรสุขภาวะและองคกรแหง
การสรางสรรคที่จะมีค วามคิดที่แปลกใหม ใชความพยายามทุมเทกับการทํางานมากขึ้น การที่จะพัฒนาองคกร
ส ง เสริ ม ให บุ ค ลากรมี ค วามคิ ด สร างสรรค อันจะนําไปสู การเกิด นวัต กรรมในสิ นค าหรื อบริ การที่ มี คุ ณค าและ
มูลคาเพิ่มสูงขึ้น แตกตางเปนเอกลักษณ สิ่งที่ตองคํานึงถึงประการแรก คือ การทําใหบุคลากรมีความสุขกับการ
ทํางานในกิจการ โดยมีการประยุกตหลักการทางจิตวิทยา มีการพิจารณาปจจัยหลัก 2 ดาน คือ ดานบรรยากาศใน
การทํางาน และดานเนื้อหาของงานที่ใหบุคลากรทําเพื่อนําไปสูการพัฒนามูลค าเพิ่มในสินคาและบริการตาง ๆ
ของกิจการในอนาคตอีกดวยแนวคิดของจิตรสุดา ลิมเกรียงไกร (2555) กลาววาการเสริมสรางองคกรสุขภาวะ
เปนการเสริมสรางความสุขในการทํางานเกิดจากองคกรเรียนรูหลักในการปฏิบัติงานที่ดี การเสริมสรางปจจัยแหง
ความสํ า เร็ จ การพั ฒ นาจุด แข็ ง ในทางธุ ร กิจ การสร า งความได เ ปรี ย บในการดํ าเนิน งานด า นสุ ข ภาวะจาก
ประสบการณที่สั่งสมไวเปนแนวปฏิบัติที่ดีและถายทอดเปนเรื่องราวที่นําไปสูการขยายตอยอดองคความรูในการ
ดําเนินงานดานสุขภาวะ ดังนั้น การจัดการความรูและนําองคความรูดานการเสริมสรางสุขภาวะไปปฏิบัติอยาง
ตอเนื่องเปนการสรางเครือขายการเรียนรู การสงเสริมใหเขาถึงการเรียนรูทุกชองทางชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
เปนองคกรสุขภาวะไดอยางมั่นคง และ คอรเบตต (Corbett, 2004 อางถึงใน ภาณุภาคย พงศอติชาต, 2559)
กลาวถึง พื้นฐานของความเปนเลิศสําหรับสุขภาวะในองคกร ประกอบดวย 3 องคประกอบคือ 1) ตองมีเปาหมาย
ที่ชัดเจนในการทําสิ่งแวดลอมในองคกรใหมีสุขภาวะเพื่อพนักงานจะมีสุขภาวะที่ดี 2) สิ่งแวดลอมทางกายภาพที่
เชื่อมโยงถึงการปฏิบัติตอสุขภาพสิ่งแวดลอมทางสังคมและแหลงประโยชนสวนบุคคลของพนักงานและ 3) ตัว
ขับเคลื่อนใหเกิดสุขภาวะในที่ทํางานคือ ภาวะผูนําการวางแผนจุดเนนตอคนในเรื่องสุขภาวะกระบวนการจัดการ
สรางสุขภาวะและผลลัพธ
2.บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรไดแก อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพ และ ตํ าแหนง ที่ ต า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ นต อการเป นองค กรสุ ข ภาวะแตกต างกัน โดยเฉพาะด า น
สภาพแวดลอมทางกายภาพ ดานแหลงสุขภาวะบุคคลในที่ทํางาน และ ดานสภาพแวดลอมทางจิต ตามลําดั บ
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แสดงใหเห็นวา การเปนองคกรสุขภาวะบุคลากรควรเริ่มตนที่สภาพแวดลอม เนื่องจากเปนสิ่งที่ตองสัมผัสในการ
ทํางานตลอดเวลา หากมีการสงเสริมสนับสนุนอยางครบองคประกอบและมีความตอเนื่อง จะทําใหการเปนองคกร
สุขภาวะมีความยั่งยืน สอดคลองกับแนวคิดของอัมสตอท (Umstot, 1984 อางถึงใน ณัฏฐกฤตา อภิโชติภพนิพิฐ,
2550) กลาวถึ ง คุณภาพชีวิตการทํางานที่ประกอบด วยองคประกอบ8 ด าน ไดแก สิ่ งแวดลอมที่ ปลอดภัยและ
สงเสริมสุขภาพการพัฒนาความสามารถของบุคคลการใหสิ่งตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม ความเจริญงอกงาม
และสวัสดิการ การบูรณาการดานสังคม สิทธิตามรัฐธรรมนูญ จังหวะชีวิตโดยสวนตัวและการเกี่ยวของสัมพันธกับ
สังคม รวมถึง ดวงเนตร ธรรมกุล (2555) กลาววา แนวคิดการสรางเสริมสุข ภาวะในองค กรวาควรคํานึงถึง 1)
สุขภาพและความปลอดภัยของสิ่งแวดลอมทางกายภาพในการทํางาน 2) สุขภาพ ความปลอดภัย และความผาสุก
ของสิ่งแวดลอมทางจิตสังคมในการทํางาน รวมทั้ง ระบบการจัดการและวัฒนธรรมในองคกร 3) แหลงทรัพยากร
สุขภาพสวนบุคคลในสถานที่ทํางานและ 4) ชองทางการเขาถึงชุมชนเพื่อปรับปรุงสุขภาพของพนักงานครอบครัว
ของพนักงาน และสมาชิกอื่น ๆ ในชุมชน ซึ่งการสรางเสริมสุขภาวะในองคกรตองมีการดําเนินการตามระบบและ
ขั้นตอนที่กําหนดขึ้น เชน มีการระดมกําลัง การประชุม การประเมินการจัดลําดับความสําคัญ การวางแผน การลง
มือปฏิบัติ การประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อจะไดทราบประเด็นที่ควรไดรับการแกไข สําหรับดัชนี
สําคัญของสุขภาวะองคกร คือ การไดรับการสนับสนุนจากฝายบริหาร การไดรับการสนับสนุนและมีสวนรวมจาก
พนั ก งาน มี นโยบายการสร า งสุ ข ภาวะในองค กร มี การบู ร ณาการไว ใ นยุ ท ธศาสตร อ ย างเป นระบบและมี
กระบวนการทํางานมีโครงสรางการดําเนินงาน และ มีการวิเคราะหงาน การไดรับการสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปน
การจั ด เตรี ย มข อ มู ล และฝ ก อบรมที ม งาน มี ก ารประเมิ น และกํ า กับ ติ ด ตาม มี การใช เ ครื่ อ งมื อ การวั ด ที่ มี
ประสิทธิภาพ และมีวิธีการสรางความเขาใจในประเด็นสรางสุขภาวะซึ่งวอลตัน (Walton, 1974 อางถึงใน เอมอร
ผิวเหลือง,2554)กลาววาคุณภาพชีวิตการทํางานตองมีองคประกอบ 8 ดาน ไดแก ผลตอบแทนหรือการใหสิ่งตอบ
แทนที่เหมาะสมและยุติธรรมสภาพแวดลอมในการทํางานการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ความกาวหนา
และความมั่นคงในงานการทํางานรวมกันและความสัมพันธตอบุคคลอื่นสิทธิสวนบุคคลการจัดการในการทํางานกับ
ชีวิตความเปนประโยชนตอสังคม
ทั้ ง นี้ ยั ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จัย ของสุ พั ฒ รา ขํ า โพธิ์ (2552) ศึ ก ษา การศึ ก ษาองค กรแห ง ความสุ ข
กรณีศึกษา การไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดสุรินทร ผลการวิจัยพบวา พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค มีความคิดเห็น
วา องค กรมอบความสุ ข ในการทํ างาน ด า นโอกาสในการพั ฒ นาความรู ค วามสามารถ ด านชี วิต ส วนตั วและ
ครอบครัว ดานคาตอบแทน ดานความสัมพันธในการทํางาน ดานการจัดการสุขภาพรางกายและความสุข และ
ดานศีลธรรมความสัมพันธทางสังคม อยูในระดับมาก สวนดานสภาพแวดลอมการทํางาน ดานการมีกิจกรรมผอน
คลาย อยูในระดับปานกลาง และปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับความสุขในการทํางาน ไดแก อายุ เงินเดือน
และตําแหนงงานรวมถึงงานวิจัยของ สิรินทร แซฉั่ว (2553) ที่ไดศึกษา ความสุขในการทํางานของบุคลากรเชิง
สรางสรรคกลาววามี 3 ปจจัยสําคัญไดแกความสุขในการทํางานสุขภาพและปจจัยภายในองคการผลการศึกษา
พบวาบุคลากรเชิงสรางสรรคมีความสุขในการทํางานและมีสุขภาพอยูในระดับมากปจจัยสุขภาพมีความสัมพันธเชิง
บวกกับ ความสุ ข ในการทํ างานในระดั บ ปานกลางส วนความสุ ข อันเกิด จากป จจัย ภายในองค การอยู ใ นระดั บ
คอนขางมากซึ่งเรียงปจจัยจากมากไปนอยคือคุณลักษณะของงานความสัมพันธระหวางบุคคลผลลัพธที่คาดหวัง
และสภาพแวดล อมในงานซึ่งป จจัย ภายในองค การทุกดานมีค วามสัม พันธเชิ งบวกกับความสุ ขในการทํ างานใน
ระดับปานกลางนอกจากนี้ผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบวาบุคลากรเชิงสรางสรรค มีความสุข จากการไดทํางานที่
ตนเองรักงานมีความอิสระและมีเอกลักษณของงานกฎระเบียบและเวลางานที่ยืดหยุนการไดลาพักผอนติดตอกัน
การไดรับคําชมเชยและการยอมรับมีความสัมพันธอันดีกับหัวหนางานเปนสิ่งสําคัญมากตอความสุขในการทํางาน
ในขณะที่การจายคาตอบแทนความมั่นคงในงานความสมดุล ในชีวิต การทางานและปริม าณงานยัง มีในระดับ ที่
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คอนขางนอยเมื่อเปรียบเทีย บกับปจจัยอื่นและ วิภาดา แกวนิยมชัยศรี (2556) ศึ กษา ปจจัยที่มีผลต อการเป น
องคการแหงความสุขของเทศบาลในจัง หวัดบึง กาฬ ผลการวิจัยพบวา ระดับการเปนองคการแหงความสุขของ
เทศบาลในจังหวัดบึงกาฬ โดยภาพรวม ดานความสุขทางสังคม ดานความสุขทางใจ และดานความสุขทางกาย อยู
ในระดับมาก ปจจัยในการทํางาน โดยภาพรวม และรายดานทั้ง 3 ดาน มีความสัมพันธทางบวกกับลักษณะของ
การเปนองคการแหงความสุข ปจจัยที่มีผลตอการเปนองคการแหงความสุขของเทศบาลฯ ประกอบดวย ปจจัย
สวนบุค คล ไดแ ก สถานภาพ ตํ าแหนง งาน และรายไดต อเดือน ส วนปจจัย ในการทํางาน ได แก ดานผู นําและ
นโยบาย ดานสภาพแวดลอมในการทํ างาน ด านความสัมพันธในที่ทํางาน และดานสวัสดิการผลตอบแทน ซึ่ง มี
ประสิทธิภาพรวมกันพยากรณและอธิบายความแปรปรวนของลักษณะเปนองคการแหงความสุขของเทศบาลใน
จังหวัดบึงกาฬ ไดรอยละ 87.6 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการนําผลการวิจัยไปใชดังนี้
1.1 ควรสรางบรรยากาศการทํางานที่เอื้อตอการเพิ่มประสิทธิภาพอยางยั่งยืน โดยการพัฒนารูปแบบ
การทํางานเชิงสรางสรรค ยืดหยุนและ หลากหลายพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานเชิงผลลัพธรวมถึงการเพิ่ม
พื้นที่ใชสอยและมุมพักผอนหยอนใจอยางหลากหลายทั้งภายในและภายนอก
1.2ควรพั ฒ นาวั ฒ นธรรมองค ก รเชิ ง พลเมื อ งของสั ง คมโดยสร างความตระหนัก การเป น พลเมื อ ง
พัฒนาการทํางานเชิง กลุมเพื่ อสรางชุมชนพลเมือง และเสริมสรางการมีสวนรวมที่ มุงเนนการปรั บกระบวนการ
ทํางานใหมและมีแนวทางการปฏิบัติงานที่สนับสนุนซึ่งกันและกันรวมถึงพัฒนาระบบบริการชวยเหลือและพัฒนา
ชุมชนเชิงประจักษ
1.3 ควรส ง เสริ ม ความปลอดภั ย และสุ ข ภาพอย างกวางขวางทั่ วทั้ ง องค กร โดยพั ฒ นาระบบความ
ปลอดภัยเชิงกายภาพสรางเสริมสุขภาพเชิงสรางสรรคและความมั่นคงเชิงสวัสดิการ รวมถึงการสรางรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตเชิงสุขภาวะและระบบบริการสุขภาพแบบสมดุล
1.4 ควรเสริมสรางความผูกพันเชิงเชื่อมโยงกับชุมชนดวยความเชี่ยวชาญและกิจกรรมสัมพันธ โดยการ
แลกเปลี่ ยนเรีย นรูทั้งวิช าการและสุขภาวะเพื่อการพัฒ นาชุมชนสรางการมีสวนรวมเชิ งบูรณาการแบบองครวม
พัฒนากิจกรรมสัมพันธในรูปแบบที่ หลากหลายการแลกเปลี่ยนเรีย นรูดวยวิช าการสรางวิชาชีพและพัฒนาศูนย
เรียนรูเชิงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปดังนี้
2.1 การศึกษาความสัมพันธระหวาง ความมั่นคงเชิงสวัสดิการความปลอดภัยเชิงกายภาพ และ
สภาพแวดลอมในการทํางานเชิงผลลัพธ
2.2 การศึกษารูปแบบการสรางวัฒนธรรมองคกรเชิงพลเมืองของสังคม
เอกสารอางอิง
เกริกกลา สนธิมาศ (2558) “สสส.” ผนึกโลจิสติกส Happy Workplace สรางความสุขในองคกร.
จิตรสุดา ลิมเกรียงไกร (2555) การเดินทางสู “องคกรแหงความสุข”. สืบคนเมื่อ มิถุนายน 2559, 9. จาก
http://www.happy-workplace.com/Main/Frontpages/HWFM008_Article.php?
ณัฏฐกฤตา อภิโชติภพนิพิฐ, (2550). ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตกับแรงจูงใจในการทํางานและผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ศึกษาเฉพาะกรณี พนักงานของบริษัท ไทยตาบูชิ อิเล็คทริค จํากัด.

548

วิทยานิพนธศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ.
ดวงเนตร ธรรมกุล ขวัญเมือง แกวดําเกิง และอัจศรา ประเสริฐสิน. (2554). การพัฒนาดัชนีองคกรสุขภาวะ.
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ. 5(2), 8-19.
ดวงเนตร ธรรมกุล และคณะ. (2557). การพัฒนาโปรแกรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางองคกรแหง
ความสุขดวย MapHR. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ดวงเนตร ธรรมกุล. (2555). การสรางสุขภาวะในองคกร. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ปที่ 6 ฉบับที่ 1 :
มกราคม – มิถุนายน 2555
ธีรยุส วัฒนาศุภโชค. (2549). รอยแปดแบรนดแหงองคกรนวัตกรรม.กรุงเทพฯ : Bizbook.
ภาณุภาคย พงศอติชาต. (2559). การเสริมสรางคุณภาพชีวิตและการทํางาน กระแสใหมของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล, กรุงเทพฯ : บริษัท แอรบอรน พรินต จํากัด.
วิภาดา แกวนิยมชัยศรี. (2556). ปจจัยที่มีผลตอการเปนองคการแหงความสุขของเทศบาลในจังหวัด
บึงกาฬ. วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ศูนยวิจัยความสุขชุมชน. (2551). ประเมินความสุขของคนทํางาน (Happiness at Worklace) : กรณีศึกษา
ประชาชนอายุ 18 – 60 ป ที่ทํางานในสถานประกอบการและองคกรธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ.
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ. (2559). แผนงานสุขภาวะองคกรภาคเอกชน. กรงเทพฯ :
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.(2559). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559).สํานักนายกรัฐมนตรี.
สิรินทร แซฉั่ว. (2553). ความสุขในการทํางานของบุคลากรเชิงสรางสรรค : กรณีศึกษา อุตสาหกรรมเชิง
สรางสรรคกลุมสื่อและกลุมงานสรางสรรคเพื่อการใชงาน. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนามนุษยและองคการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.
สุพัตรา ขําโพธิ์. (2552). การศึกษาองคกรแหงความสุข กรณีศึกษา การไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดสุรินทร.
วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เอมอร ผิวเหลือง. (2554). ปจจัยที่สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วิทยานิพนธ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) นนทบุรี: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สืบคนเมื่อ มิถุนายน 2559, จาก
http://www.stopdrink.com/contents/view/3983
Yamane, Taro. (1970). Statistics: An Introductory Analysis. (2d ed.). ToKyo: John Weatherhill,
Inc.

549
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บทคัดยอ
เทศบาลตํ า บลสวนหลวง อํ าเภออั มพวา จั งหวั ด สมุ ท รสงครามเป น แหล งท อ งเที่ ย วสํ าคั ญ อยู ไ ม ไ กลจากกรุ งเทพมากนั ก
ประชาชนสวนใหญยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําสวนผลไม ปจจุบันเริ่มมีโรงงานตางๆ มีโฮมสเตยและรีสอรทเกิดขึ้นจํานวน
มาก ทําใหปริมาณขยะมูลฝอยของครัวเรือนและชุมชนมีปริมาณมากถึง 79 ตัน/เดือน สงผลใหเกิด ปญหาขยะตกคางมี กลิ่นเหม็น
รบกวนชุมชน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อศึกษาพฤติกรรมการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน โดย
ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล ผลการศึกษาที่สําคัญพบวา ในภาพรวมประชาชนมีสว นรวมในการจัดการขยะ
มูลฝอยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.90 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.90 ) และเมื่อพิจารณาจําแนกเปนรายดานเรียงลําดับ จากมาก
ไปนอย พบวาประชาชนมีสว นรว มในการจัดการขยะมูลฝอยดานการไดรับประโยชน มากที่สุด รองลงมาประชาชนมีสว นรว มใน
ดานการวิเคราะหปญหา ดานการวางแผน ดานการดําเนินงานและดานการติดตามประเมินผลตามลําดับ จากขอ คนพบนี้สํานัก งาน
เทศบาลตําบลสวนหลวงควรจะไดมีการประสานแผนกับคณะกรรมการหมูบานหรือผูน ําชุมชนในการดําเนินงานสงเสริมใหชุมชนมี
ความเขมแข็งและบริหารจัดการขยะมูลฝอยดวยชุมชนเอง
คําสําคัญ : ขยะชุมชน, การมีสวนรวม, การจัดการขยะชุมชน, ชุมชนเขมแข็ง
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The people participation to strengthen the local solid waste management
Case Study at Suanluang Municipal, Amphawa District, Samut Songkhram
Paiboon jeamponk¹ and Tippawan Limunggura²
¹Environmental Science Program, Faculty of Science and Thechnology, Suan Sunandha Rajabhat University.
²Faculty of Agriculural Technology,King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang.

Abstract
Suan Luang Sub-district Municipality, Amphawa District, Samut Songkhram Province is a famous tourist
attraction not far from Bangkok. Most of the people are agriculturists and fruit farmers. Recently, the growth
of factories, homestays and resorts cause big problems, in particular, the increasing number of household and
community garbage – 79 tons / month. The garbage residue has made an odor pollution, disturbing the
community overall. The study aims to study the participatory behavior of people towards the garbage
elimination, having a questionnaire as a tool for collecting data. The result findings are that the participation
level overall is at a high level: means = 3.90 and S.D. = 0.90. When considering individual aspect, the benefit
aspect gains the highest level, followed by problem analysis, planning, management, and following up,
simultaneously. According to the findings, it is suggested that Suan Luang Sub-district Municipality should
cooperate with village committee or community’s leader to promote and enhancement the strength and
effective management on garbage elimination.
Keywords: community garbage, participation, garbage elimination, the strength of community
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บทนํา
ขยะมูลฝอย เปนปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญปญหาหนึ่งในชุมชนตางๆ จากการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
ทั่วประเทศในป พ.ศ. 2557 พบวา มีจํานวนประมาณ 26.2 ลานตัน หรือวันละ 41,532 ตัน เปนขยะในเขต กรุงเทพมหานคร วัน
ละประมาณ 8,766 ตัน เปนขยะในเขตเทศบาลวันละ 16,620 ตัน และเปนขยะในเขตองคการบริหารสวนตําบล ทั่วประเทศ วันละ
16,146 ตัน และมีแ นวโนมวาจะมี ปริมาณเพิ่มขึ้น ทุกๆ ปเนื่อ งจากจํานวนประชากรที่มากขึ้น รวมทั้งสภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจที่เอื้อใหเกิดการบริโภคในรูปแบบตางๆ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ที่เปนแหลงทองเที่ยวตางๆ จะมีปริมาณขยะมูล ฝอย
มากกวาชุมชนทั่วไปเปนเทาตัว กลาวคือ ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในชุมชนทั่ว ไปจะมีอัตราเฉลี่ยเทากับ 1.11 กิโลกรัมตอคน
ตอวัน ในขณะที่พื้นที่ที่เปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ เชน เมือ งพัทยา เมือ งภูเก็ต พบวามีอัตราการเกิด ขยะเฉลี่ย เพิ่มขึ้น เปน 1.5
เทาตอคนตอวัน (อาณัติ ตะปนตา, 2553)
เทศบาลตําบลสวนหลวง ตั้งอยูในพื้นที่ตําบลสวนหลวง อําเภออัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม มีพื้นที่ประมาณ 6.5 ตาราง
กิโลเมตร เปนพื้นที่ราบลุม มีแมน้ําลําคลองกระจายทั่วพื้นที่ ประชากรทั้งหมด 5,359 คน จาก 1519 ครัวเรือน สวนมากประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเชน ทําสวนมะพราว สมโอ ลิ้นจี่ กลวย และมีอุตสาหกรรมในครัวเรือน เชน ทําน้ําตาลมะพราว ประชาชนบาง
สวนประกอบอาชีพรับจางทั่วไป (สํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม, 2557) และทํางานในโรงงานตางๆ จากการสํารวจบริเวณพื้น ที่
ทั่วไปของตําบลสวนหลวง พบวามีถังขยะจํานวนมาก ซึ่งเปนทั้งถังขยะของครัว เรือนประชาชน และถังขยะของเทศบาลตําบลสวน
หลวง ที่นําไปจัดตั้งไวตามหมูบานตางๆ ประกอบกับพื้นที่ตําบลสวนหลวงมีโฮมสเตยแ ละรีสอรท เกิดขึ้น จํานวนมาก ทําใหปริมาณ
ขยะมูลฝอยของครัว เรือนและชุมชนมีปริมาณมากถึง 79 ตัน/เดือน สงผลใหเกิดปญหาขยะตกคางมี กลิ่นเหม็น รบกวนชุมชน
ประกอบกับเทศบาลตําบลสวนหลวงตองเสียคาใชจายในการจางบริษัทเอกชนขนยายขยะไปทิ้งนอกพื้นที่เดือนละประมาณ 30,000
บาท จากสภาพปญหาขยะมูลฝอยในชุมชนดังกลาวนี้ ผูวิจัยจึงเห็น ความสําคัญที่จะตอ งศึก ษาถึงแนวทางการสงเสริมการมีสว น
รวมของประชาชนเพื่อความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งจะเปนประโยชนอ ยางยิ่งในการนํารูปแบบการสงเสริม
การมีสว นร ว มของประชาชนไปใชเปนกลไกขับ เคลื่อ นทําใหชุมชนมีค วามเขมแข็งโดยเฉพาะในดานการจั ดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลตําบลสวนหลวงและตําบลอื่นๆใหเปนชุมชนที่ สะอาด และนาอยูอยางยั่งยืน
การจัดการขยะมูลฝอย
การจัดการขยะมูลฝอยเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ การจัด การ โดยเริ่มตั้งแตแหลงกําเนิดจนกระทั่งถึงกระบวนการกําจัดขั้น
สุดทาย ซึ่งไดแก การควบคุมการทิ้งขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวมคัดแยก แปรรูป การขนสงและการขนถาย รวมถึงการกําจัด
ดว ยวิธีการที่ ถูกหลัก สุขาภิบาลและการนํากลับ มาใชป ระโยชน ซึ่งตองเปนการดําเนิน การภายใตเงื่อ นไขของกฎ ระเบียบทาง
กฎหมายทางสังคม โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดในทางสุขภาพอนามัยของมนุษ ย ทัศนีย ภาพ และสิ่งแวดลอม มีค วามเหมาะสม
เชิงเศรษฐศาสตร การกําจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษสิ่งแวดลอ ม และการยอมรับ ของสังคม ดังนั้นการจัดการขยะมูลฝอยที่ มี
ประสิทธิภาพจึงตองไดรับความรวมมือจากบุคคลหลายสวน ที่มีสวนรับผิดชอบในการจัดการ ทั้งจากประชาชนที่มีห นาที่ในการ
คัดแยกขยะมูลฝอยกอนทิ้งและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากที่พัก ของตนไวในสถานที่ที่หนว ยงานไดจัดเตรียมไว เพื่อลด
ภาระหนาที่การจัดเก็บของเจาหนาที่ รวมถึงการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของในการกําจัดใหถูกตองตามหลักวิชาการ พัชรี
หอวิจิตร (2529: 13) ไดจําแนกระบบการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับชุมชนทั่วๆไปออกเปน 4 สวน ดังนี้
1. การทิ้งขยะมูลฝอย เปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการที่ผูทิ้งเห็นวาวัสดุนั้นๆ ไมสามารถนํามาใชป ระโยชนไดอีกแลวจึงทิ้ง
หรือรวบรวมไวเพื่อกําจัดตอไป การทิ้งขยะเปนกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นหรือไม ขึ้นอยูกับบุคคลผูใชวัสดุนั้นๆวาจะยังใชประโยชนจาก
วัสดุนั้นหรือไม ซึ่งกิจกรรมนี้นับวาเปนสวนสําคัญยิ่งของระบบการจัดการขยะมูลฝอย เพราะปริมาณของขยะมูลฝอยที่ตองการ
กําจัดอันรวมหมายถึงคาใชจายเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยนั้น จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับความสามารถในการควบคุมกิจกรรมนั้น
2. การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหลงกําเนิด ในสวนนี้มุงสนใจขยะมูลฝอยที่มาจากชุมชนมากกวาแหลงอื่นๆเพราะขยะ
ชุมชนมีสวนประกอบหลากหลาย และเกิดขึ้นในแหลงที่อยูอาศัยของคน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตที่ผูคนอยูกันอยางแออัด ไมมี
พื้นที่เพียงพอที่จะเก็บขยะที่เกิดขึ้นไดและถึงจะมีพื้นที่เพียงพอจะเก็บ ก็ตองมีการเก็บขนยาย หรือกําจัดไปในเวลาอันควรมิฉะนั้น
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จะเกิดการเนาเหม็นที่ไมนาดู และอาจมีผลตอสุขภาพอนามัยของประชาชนได ดังนั้นตองการมีออกแบบถังขยะใหมีข นาดและรูป
ที่เหมาะสมในการดําเนินงานจะเชื่อมโยงตอสวนอื่น ๆของการจัดการขยะมูลฝอย
3. การรวบรวม หมายถึง กิจ กรรมตั้งแต การขนถายขยะมูลฝอยจากถั งขยะไปจนถึงการขนขยะไปถ ายไวที่จุดหมาย
ปลายทาง การจัดระบบการรวบรวมขนสงที่เหมาะสมสําหรับเมืองใหญจะมีค วามยุงยาก เชน การเลือ กชนิดของรถขยะ การจัด
เสนทางเดินรถ การพิจารณาความเหมาะสมในการจัดตั้งสถานีขนถายมูลฝอย ฯลฯ
4. การกํา จัด ขั้น สุด ทา ย ที่ นิย มมากที่สุ ดเพราะมีราคาต นทุ น ในการดํา เนิ นการนอ ยที่สุด ไดแ ก วิ ธีฝงกลบอย างถู ก
สุขลักษณะ วิธีนี้สามารถกําจัดขยะมูลฝอยได 100% และสามารถรองรับของเหลือจากการกําจัด ดวยวิธีอื่นได แตวิธีนี้มีขอ เสีย
คือ ใชเนื้อที่ในการดําเนินการมาก อาจถูกตอตานจากประชาชนที่อาศัยอยูใกลเคียงกับบริเวณหลุมฝงกลบ และถาดําเนินการไมดี
อาจสงผลกระทบตอ มลพิษทางดิน ทางน้ํา จากการรั่วซึมของน้ําชะขยะ และถากลบทับดวยดินไมดีอ าจกอใหเกิด ปญหากลิ่น
เหม็นและเปนแหลงเพาะพันธุของสัตวนําโรคได
แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน
การมีสวนรวมของประชาชน หรือการมีสวนรวมของชุมชนไดมีบุคคล และองคกรไดใหความหมายที่สําคัญ ๆ ดังนี้
ไพรัตน เตชะรินทร (2527, หนา 6-7) กลาวถึงการมีสวนรวมวาเปน กระบวนการที่รัฐบาลทําการสงเสริม ชักนํา สนับสนุน
และสรางโอกาสใหประชาชนในชุมชน ทั้งในรูปสว นบุค คล กลุมคน ชมรม สมาคม ฯลฯ ใหเขามามีสว นรวมในการดําเนิน งานใน
เรื่องใด เรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องรวมกันเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและนโยบายการพัฒนาตามที่กําหนดไว
อคิน รพีพัฒ น (2537, หนา 38) ไดใหค วามหมายการมีส วนรว มของชุ มชนว านาจะหมายถึง การใหป ระชาชนเปน ผูคิดค น
ปญหา และทําใหทุกอยาง ซึ่งมิใชกําหนดจากภายนอกวาจะใหประชาชนมารว มในเรื่องใดเรื่อ งหนึ่ง แตทุกอยางตอ งเปน เรื่องของ
ประชาชนคิดขึ้นมาเอง
ทวีทอง วงษวิวัฒน (2527, หนา 2) ไดใหความหมายการมีสวนรวมของประชาชนไววา คือ การที่ป ระชาชนหรือชุมชนพัฒนา
ขีดความสามารถของตนในการจัดการควบคุมการใช และการกระจายทรัพยากรที่มีอยูเพื่อประโยชนตอ การดํารงชีพ ทางเศรษฐกิจ
และสังคมตามความจําเปนอยางสมศัก ดิ์ศรี ในฐานะสมาชิก ของสังคม ในการมีสวนรว ม ประชาชนไดพัฒนาความรับ รูแ ละภูมิ
ปญญา ซึ่งแสดงออกในรูปของการตัดสินใจ การกําหนดชีวิตของตนอยางเปนตัวของตัวเอง
ฤๅเดช เกิด วิชัย (2549, หนา 29) ไดระบุวา การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การที่ป ระชาชนในท อ งถิ่น ทั้งในระดั บ
บุคคล และระดับกลุมบุคคล มีความเห็น พองตอ งกัน และเขารวมรับผิดชอบ หรือ เขารวมกิจกรรมที่เปน ประโยชนตอสังคม เพื่อ
ดําเนินการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตองการ โดยการกระทําผานกลุมหรือ องคการ เพื่อใหบ รรลุถึงการเปลี่ยนแปลงที่พึง
ประสงค
จากความหมายหรือนิยามการมีสวนรวมของประชาชน หรือการมีสวนรวมของชุมชน (Community participation) ที่บุคคลตางๆ
ไดกลาวถึงนี้ สามารถสรุปไดวาการมีสวนรวมของชุมชน หมายถึง การที่บุคคลหรือกลุมบุคคลในชุมชนเขามามีสวนรวมเกี่ยวของ รวมคิด
รวมวางแผน รวมตัดสินใจ รวมดําเนินกิจกรรมใดๆ รวมทั้งรวมรับผลที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ ทั้งเพื่อแกไขปญหาและ/หรือรวม
พัฒนาในอันที่จะเปนประโยชนตอชุมชนหรือเปนไปในทิศทางที่ชุมชนตองการ
กระบวนการมี ส วนร วมของประชาชนมีค วามสําคั ญอย างยิ่ งในการลดความขัด แยงในการดํ าเนิ นงานโครงการพั ฒนาตางๆ
ระหวางรัฐกับประชาชน และจะนําไปสูผลการตัดสินใจที่ดีและยั่งยืนกวา ถือวาเปน วิธีการที่จ ะพัฒนาประเทศและเปนการคุมครอง
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ ที่สําคัญคือ ผูตัดสินใจดําเนินโครงการทั้งภาครัฐและเอกชนจะตองยอมรับวาเมื่อ มีผูเสีย
ผลประโยชน คนเหลานั้นยอมจะออกมาคัดคานและตอตานโครงการหรือกิจกรรมทุกรูปแบบและทุกวิถีทาง ดังนั้นการที่ใหเขาเขา
มามีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการดําเนินงานตั้งแตตนจนเสร็จสิ้นโครงการจะเปนสิ่งที่ไดรับการยอมรับมากที่สุด เพื่อผลประโยชน
รวมกันของทั้งสองฝาย ปริศนา โกลละสุต (2534, อางถึงใน พีรชัย กุลชัย 2550, หนา 195) ไดก ลาวถึงความสําคัญของการมีสว น
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รวมของประชาชนไววา การมีสวนรวมจะชวยใหประชาชนยอมรับโครงการมากขึ้น เนื่องจากเปนโครงการที่ตรงกับปญหาและความ
ตองการของประชาชน ประชาชนจะมีความรูสึกผูกพันและรูสึกเปนเจาของโครงการมากขึ้น ใหความรวมมือในการดําเนิน โครงการ
มากขึ้น จะชวยพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน ใหประโยชนแกประชาชนและมีการระดมทรัพยากรเพื่อดําเนินโครงการมาก
ขึ้น
ระดับการมีสวนรวมของประชาชน
การมีสวนรวมของประชาชนมีหลายระดับขึ้นอยูกับรัฐจะยอมใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในระดับใดบาง โดยทั่วไปการมีสว น
รวมแบงออกเปน 2 ระดับ คือ
(1) การมีสวนรวมในระดับต่ํา การมีสวนรว มของประชาชนในระดับ ต่ํา เปนการที่รัฐเปนฝายริเริ่ม คิดตัด สินใจใหมีโครงการ
หรือกิจกรรมการพัฒนาขึ้นมา และเห็นสมควรใหประชาชนเขามามีสวนรว มดําเนินการดวย จึงไดแ จงและมอบหมายใหป ระชาชน
เขามาดําเนินการ การมีสวนรวมของประชาชนในระดับนี้ จึงมีลักษณะเปนการสั่งการจากรัฐสูป ระชาชน (top-down approach)
ไมไดเกิดจากความตองการที่แทจริงของประชาชน ซึ่งเปนตัวอยางของการดําเนินการที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยที่แมจะมีการทํา
ประชาพิจารณ (public hearing) โครงการตางๆ กอนดําเนินโครงการ แตโครงการเหลานั้นก็เปน โครงการที่รัฐริเริ่มขึ้น ไมใชเกิด
จากความตองการของประชาชน
(2) การมีสวนรวมในระดับสูง การมีสวนรว มของประชาชนในระดับ สูง เปนการที่ประชาชนเปนฝายคิด ริเริ่มตัด สินใจ และ
ดําเนินโครงการพัฒนาหรือกิจกรรมนั้นๆ (bottom-up approach) หลักการนี้เปนการมีสวนรวมของประชาชนที่มีประสิท ธิภาพสูง
แตก็มีป ญหาอีก เชนกั น คือ การดํา เนินการโครงการพั ฒนาบางครั้งจําเป น ตองไดรับ ความชว ยเหลือ สนับสนุ นจากรัฐ เนื่ องจาก
ประชาชนไมมีงบประมาณ ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ อยางไรก็ตามปจจุบันมีความตื่นตัวของประชาชนในการรวมมือกัน
เพื่อพิทักษสิ่งแวดลอมในชุมชน โดยมีกลุมอนุรักษตางๆ เกิดขึ้นในทองถิ่น และมีการเชื่อมโยงกันในลักษณะเครือขาย ซึ่งถือเปน การ
มีสวนรวมระดับสูงสุด เนื่องจากเปนการเรียกรองการมีความรับผิดชอบของสังคมรวมกัน จนอาจกลาวไดวา การเคลื่อนไหวในภาค
ประชาชนนั้นกาวล้ําหนาไปมากกวาสวนราชการ โดยเฉพาะการรวมมือกันเอง การติดตามตรวจสอบปญหาและการเรีย กรอ งความ
โปรงใสจากสวนราชการ
โสภารัตน จารุสมบัติ (บรรณาธิการ, 2546, หนา 152) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชนที่ควรจะเปนมีอยู 4 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 เปนการมีสวนรวมขั้นสูงสุด คือประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดมาตรการและนโยบาย การมีสวนรวมในระดับนี้ถือ
วาเปนระดับสูง เนื่องจากเปนเรื่องของการตัดสินใจ และรัฐธรรมนูญกําหนดใหทองถิ่นควรมีอํานาจที่จ ะบอกวาทอ งถิ่นของตนจะมี
ทิศทางการพัฒนาไปทางใด
ระดับที่ 2 เปนการรวมมือในระดับการบังคับใชกฎหมาย เชน การฟองรองดําเนินคดีผูกอปญหามลภาวะ
ระดับที่ 3 เปนการรวมมือการติดตามปญหามลภาวะ ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น
ระดับที่ 4 การมีสวนรวมของประชาชนในระดับต่ําสุด เชน การรักษาสิ่งแวดลอมดวยตนเองโดยไมตองพึ่งภาครัฐ
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กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
โคเฮน และยูพอฟ (Cohen และ Uphoff, 1985 ,หนา 213 อางถึงใน ฤๅเดช เกิด วิชัย, 2549) ไดก ลาวถึงกระบวนการมี
สวนรวมของประชาชนวาเปนกระบวนการใหญมีแ นวทางในการปฏิบัติ คือ กระบวนการแรกเปนกระบวนการมีสวนรวมในการ
ตัด สิ นใจ (decision making) ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ เริ่ มตัด สิน ใจ ดําเนิน การตัดสิ น ใจ และตั ด สิน ใจปฏิบัติ การ
กระบวนการที่สอง การมีสวนรวมในการปฏิบัติก าร (implementation) ประกอบดวยการสนับสนุนทางดานทรัพ ยากร การ
บริหารและประสานขอความชวยเหลือ กระบวนการที่สามคือการมีสว นรว มในผลประโยชน (benefits) ทั้งทางดานวัต ถุ สังคม
และสวนบุคคล และกระบวนการสุดทาย การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) ซึ่งในรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ
มีสวนรวมนี้ องคการอนามัยโลก ไดเสนอกระบวนการการมีสวนรวมและแนวปฏิบัติของประชาชนไว ดังนี้ คือ
1.) การวางแผน (Planning) ประชาชนต อ งมี ส ว นร ว มในการวิ เคราะห ป ญ หา จั ด ลํ าดับ ความสํ าคัญ ตั้ งเป า หมาย
กําหนดการใชทรัพยากร กําหนดวิธีติดตามประเมินผล และประการสําคัญ คือ ตองตัดสินใจดวยตนเอง
2.) การดําเนินกิจกรรม (Implementation) ประชาชนตองมีสวนรวมในการดําเนินการและบริหารการใชทรัพยากร มี
ความรับผิดชอบในการจัดสรรควบคุมทางการเงิน
3.) การใชประโยชน (Utilization) โดยประชาชนตองมีความสามารถในการนําเอากิจกรรมมาใชใหเกิดประโยชนได
4.) การไดรับ ประโยชน (Destining Benefit) โดยประชาชนตอ งไดรับการแจกจายผลประโยชนจ ากชุมชนในพื้นฐานที่
เทาเทียมกัน
เชนเดียวกันกับที่ ปาริชาติ วลัยเสถียรและคณะ (2543, หนา 143) ไดสรุปกระบวนการมีสว นรวมของประชาชนในการพัฒนา
ไวดังนี้
1.) การมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน จะเปนการกระตุน ใหป ระชาชนไดรวมกันเรีย นรูสภาพของชุมชน การดําเนินชีวิต
ทรัพยากรและสิ่งแวดล อ ม เพื่อใชเปน ขอมูล เบื้องตนในการทํางาน และร วมกัน คน หาปญหา และสาเหตุของปญหา ตลอดจน
จัดลําดับความสําคัญของปญหา
2.) การมี สว นร ว มในการวางแผน โดยจะมี ก ารรวมกลุ มอภิ ป รายและแสดงความคิ ด เห็ น เพื่ อ การกํ า หนดนโยบาย
วัตถุประสงค วิธีการ แนวทางการดําเนินงาน และทรัพยากรที่ตองใช
3.) การมีสวนรวมในการดําเนินงานพัฒนา โดยสนับ สนุน ดานวัสดุ อุปกรณ แรงงาน เงิน ทุน หรือ เขารวมบริห ารงาน
การใชทรัพยากร การประสานงานและดําเนินการขอความชวยเหลือจากภายนอก
4.) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนจากการพัฒนา เปนการนําเอากิจ กรรมมาใชใหเกิดประโยชน ทั้งดานวัต ถุ และ
จิตใจ โดยอยูบนพื้นฐานของความเทาเทียมกับของบุคคลและสังคม
5.) การมีสวนรวมในการติดตาม และประเมินผลการพัฒนา เพื่อที่จะแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นไดทันที
วัตถุประสงคของการวิจัย
ศึกษาพฤติกรรมการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ตําบลสวนหลวง อําเภอ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
วิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนสวนยอยของโครงการใหญเพื่อจะนําผลไปใชศึกษาตอ ยอดแนวทางการพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรว ม
ของประชาชนในการบริห ารจัดการขยะมูลฝอยของทอ งถิ่น ซึ่งการศึก ษานี้ใชวิธีก ารเชิงปริมาณ โดยใชแ บบสอบถาม การศึกษา
พฤติกรรมการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งแบบสอบถามนี้ไดศึกษาแนวคิดของกระบวนการมีสวนรว ม
ประกอบดวย 5 ดานคือ ดานการวิเคราะหปญหา ดานการวางแผน ดานการดําเนินงาน ดานการติดตามประเมินผล และดานการ
ไดรับ ประโยชน จากนั้ นนํา ไปรวบรวมขอ มูลจากกลุมตัว อยา ง ครัวเรือ นประชาชน ตําบลสวนหลวง อํ าเภออั มพวา จังหวั ด
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สมุทรสงคราม จํานวน 320 ครัวเรือน ซึ่งกระจายอยูทุกหมูบาน ทั้งนี้การสุมตัวอยางครัว เรือนในแตละหมูบาน ใชวิธีก ารสุมอยาง
งาย (Simple random sampling) จากนั้นผูวิจัยไดเก็บ รวบรวมขอมูลและนํามาวิเคราะหประมวลผลดว ยดวยคอมพิวเตอร
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาตามวัตถุประสงคและขั้นตอนการวิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาที่สําคัญ ไดดังนี้
1) กลุมตัวอยางครัวเรือนประชาชนที่ศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 57.3 และเพศชาย คิด เปนรอ ยละ 42.7 มีอายุ
โดยเฉลี่ยอายุ 61.20 ป เกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ มีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษาตอนตนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 49.7
โดยประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจมากที่สุด คิดเปนรอยละ 36.6 รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําสวน และรับ จาง
ตามลําดับ ทั้งนี้กลุมตัว อยางผูตอบแบบสอบถามเปน หัวหนาครัว เรือนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 68.1 เกี่ยวกับครัว เรือนของกลุม
ตัวอยางนี้พบวามีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 3 คน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 20.0 และมีระยะเวลาอาศัย อยูในชุมชนเทศบาลตําบล
สวนหลวงมากกวา 61 ปขึ้นไป มีจํานวนมากที่สุดคิดเปนรอยละ 31.2
2) การศึก ษาพฤติก รรมการมี สว นรว มในการจั ดการขยะมูลฝอยของประชาชน ตํ าบลสวนหลวง อํ าเภออัมพวา จังหวั ด
สมุทรสงคราม ในภาพรวมทั้ง 5 ดาน ประกอบดวยการมีสวนรวมในดานการวิเคราะหปญหา ดานการวางแผน ดานการดําเนิน งาน
ดานการติดตามประเมินผล และดานการไดรับประโยชน ในภาพรวมพบวาประชาชนมีสว นรว มในการจัดการขยะมูลฝอยในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย = 3.90 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.90 ) และเมื่อ พิจารณาจําแนกเปนรายดานเรียงลําดับจากมากไปนอย พบวา
ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยดานการไดรับประโยชน มากที่สุด รองลงมาประชาชนมีสว นรวมในดานการวิเคราะห
ปญหา ดานการวางแผน ดานการดําเนินงานและดานการติดตามประเมินผลตามลําดับ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน
พฤติก รรมการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน
X
1.พฤติ ก รรมการมี ส ว นร ว มในการจั ด การขยะมู ลฝอยด านการวิ เคราะห 3.97
ปญหา

S.D.
0.838

การแปลผล
ระดับมาก

2.พฤติกรรมการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยดานการวางแผน

3.87

0.904

ระดับมาก

3.พฤติกรรมการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยดานการดําเนินงาน

3.81

0.943

ระดับมาก

4.พฤติ ก รรมการมี ส ว นร ว มในการจั ด การขยะมูล ฝอยด า นการติ ด ตาม 3.70
ตรวจสอบและประเมินผล

1.025

ระดับมาก

5.พฤติกรรมการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยดานการไดรับประโยชน 4.17

0.837

ระดับมาก

0.909

ระดับมาก

รวม

3.904
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อภิปรายผล
จากผลการศึกษาพฤติกรรมการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ในภาพรวมทั้ง 5 ดาน ประกอบดว ยการมี
สวนรวมในดานการวิเคราะหปญหา ดานการวางแผน ดานการดําเนินงาน ดานการติดตามประเมินผล และดานการไดรับประโยชน
ในภาพรวมพบวาประชาชนมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ นัน ทวัฒน แดงสกุล
และสรรพวัฒน เชียงอินทร (2557) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางความตระหนักตอการมีสว นรว ม กับพฤติก รรมการมีสว น
รวมของประชาชนในการรักษาความสะอาด กรณีศึกษาตําบลสวนหลวง อําเภออัมพวา จังหวัด สมุท รสงครามซึ่งพบวาพฤติก รรม
การมีสวนรวมในการรักษาความสะอาดของชุมชนโดยภาพรวมอยูในระดับ มากเชนกัน ซึ่งสะทอ นใหเห็นถึงคุณลัก ษณะเดน ของ
ประชาชนตําบลสวนหลวง ที่มีอุปนิสัยรักความสะอาด และมีจิตใจเสียสละเพื่อสวนรวม ถาไดรับการชี้แนะหรือขอความรว มมือ จาก
หนวยงานเทศบาลตําบลสวนหลวงในการดําเนินกิจ กรรมใดๆ โดยเฉพาะกิจกรรมการบริหารจัดการขยะของชุมชน ก็มีโอกาสสูงที่
จะประสบความสําเร็จ ทั้งนี้มีเงื่อ นไขของความสําเร็จคือ จะต องใหประชาชนหรือ ชุมชนเขามามีสว นรว มในการดําเนิน กิจกรรม
ตางๆ ตั้งแตเริ่มโครงการจนถึงขั้นสุดทายของโครงการนั้นๆ
ขอเสนอแนะ
1. คณะกรรมการหมูบานหรือสํานักงานเทศบาลตําบลสวนหลวงควรจะไดมีการประสานแผนและดําเนินงานสงเสริมให
ชุมชนมีความเขมแข็งและบริหารจัดการขยะมูลฝอยดวยชุมชนเอง
2. ควรมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานแผนยุทธศาสตร บริหารการจัดการขยะ
มูลฝอยของเทศบาลตําบลสวนหลวง และนําเสนอผลการประเมินใหเทศบาลไดรับทราบ เพื่อ การปรั บปรุงและพัฒ นาในโอกาส
ตอไป
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ปจจัยการบริหารจัดการที่มีผลตอความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจอุตสาหกรรม
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บทคัดยอ
บทความวิจัย เรื่อง ปจจัยการบริหารจัดการที่มีผลตอความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปจจุบันของ
ปจจัยการบริหารจัดการ ไดแก นโยบายผูบริหาร การดําเนินการขององคกร การสื่อสารภายในองคกร การมีสวนรวมของพนักงาน และความรับผิดชอบตอ
สังคมของธุรกิจอุตสาหกรรม วิธีดําเนินการวิจัย ใชวิธีการศึกษาเอกสารและสัมภาษณเชิงลึก คณะกรรมการบริหาร และพนักงานบริษัท ซี.ไอ.กรุป จํากัด
(มหาชน) ซึ่งเปนธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม รวมจํานวน 19 คน ผลการศึกษาที่สําคัญ พบวา สภาพปจจุบันของบริษัท ซี.ไอ.กรุป จํากัด (มหาชน) มีการ
กําหนดนโยบายในการดําเนินการความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจบริษัท ฯตามมาตรฐาน ISO: 26000 และนโยบายดังกลาวไดเปนสวนสําคัญที่ สงผลให
บริษัทฯมีการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคม มีการสื่อสารภายในองคกร เพื่อสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการขับเคลื่อนองคกรใหเปนไปตาม
นโยบายความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทฯ ซึ่งสรุปไดวา ปจจัยการบริหารจัดการทั้งสี่ประการไดแก (1) นโยบายผูบริหาร ( Policy ) (2) การดําเนินการ
ขององคกร ( Implementation ) (3) การสื่อสารภายในองคกร ( Communications ) และ (4) การมีสวนรวมของพนักงาน ( Involvement )ของบริษัท ฯ
ไดสงผลใหบริษัทฯมีการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมไดตามมาตรฐาน ดีกวาการดําเนินการที่ผานมาตามภารกิจประจําของแตละแผนกงาน จาก
ผลการศึกษา จึงสามารถนําปจจัยทั้งสี่ประการมาเขียนเปนรูปแบบ ( Model ) โดยนําอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของแตละปจจัย มากําหนดเปนรูปแบบ ของ
การบริหารจัดการองคกร ใหมีการขับเคลื่อนความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจอุตสาหกรรมได เรียกวา
PICI MODEL ซึ่งตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือกลุมธุรกิจตางๆ ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคอื่นๆ สามารถนําผลการศึกษานี้ไปพัฒนาแนวนโยบาย
และคูมือการปฎิบัติในการขับเคลื่อนความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจประเภทตางๆ ได
คําสําคัญ : ความรับผิดชอบตอสังคม, ปจจัยการบริหารจัดการ, ธุรกิจอุตสาหกรรม
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ABSTRACT
This Research topic of "Management Factors Affecting the Corporate Social Responsibility (CSR) of
Industrial Sector" aims to examine the current situation of management factors including executive policy,
organization's implementations, internal communications, involvement of employees and social
responsibility of industrial business. The research methodology includes study of documents and 19 indepth interviews of executives and employees within C.I.Group Public Company Limited, an industrial
company. Major research results found that currently, C.I.Group Public Company Limited imposes a CRS
policy that follows ISO 26000 standard. This policy became a major factor for the company to implement
CSR and internal communications which promote involvement of employees in driving the company
toward its CSR policy. It can be concluded that 4 management factors including (1) executive policy
(Policy), (2) organization's implementations (Implementation), (3) internal communications
(Communications) and (4) involvement of employees (Involvement), lead to better implementation of
CSR according to standard when compared to past routine operations employed in different sections of
the company. From the results, these 4 factors are used to create a CSR model namely the PICI model in
which the first English alphabet of each factor was used to represent each factor in the model. This
model can be used by the stock exchange of Thailand as well as other business including industry and
other sectors to develop their policy and operating manual for implementing CSR.
.
Keywords: corporate social responsibility (CSR), management factors, industrial sector
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บทนํา
แนวความคิดเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ ไดแพรหลายออกไปในระดับโลก และมีมาตรฐานใหมออกมา
อยางตอเนื่อง ที่สําคัญคือในป พ.ศ. 2542 นายโคฟ อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ ไดออกมาเรียกรองใหธุรกิจทั่วโลก แสดง
ความเปนพลเมืองที่ดีของโลก และไดประกาศ “The UN global compact” เพื่อใชเปนกรอบดําเนินการการพัฒนาที่ยั่งยืน
สําหรับองคกรธุรกิจ และในปถัดมาองคกรเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา “Organization for Economic Cooperation and Development: OECD) ก็ไดออกแนวปฏิบัติสําหรับบรรษัทขามชาติ ใหบรรษัทขามชาติของประเทศสมาชิก
OECD ใชแนวปฏิบัติความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ (CSR) และติดตอคาขายเฉพาะกับคูคาที่มีการปฏิบัติความรับผิดชอบ
ตอสังคมของธุรกิจดวยกัน (พิพัฒน นนทนาธรณ, 2553) ตอมาในป พ.ศ. 2548 องคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน
(International Organization for Standardization: ISO) ก็ไดเริ่มมีการพิจารณากําหนดมาตรฐานวาดวยความรับผิดชอบ
ตอสังคม (ISO 26000 social responsibility) ขึ้น เพื่อใหองคกรทั่วโลกรวมถึงผูมีสวนไดเสียขององคกร ไดเพิ่มความตระหนัก
และสรางความเขาใจในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม (Quality 2551; Engineering today, 2551)
ในประเทศไทย ความรั บ ผิด ชอบตอสั งคมของธุรกิจได ป รากฏขึ้ นอยางเป นรูป ธรรมในป พ.ศ. 2549 โดยตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยไดสงเสริมใหบริษัทจดทะเบียน กําหนดเปนแนวปฏิบัติควบคูไปกับการดําเนินธุรกิจ และไดจัด
รางวัลใหแกบริษัทจดทะเบียนที่มีผลดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมดีเดน (การกลับมาของรางวัล ซีเอสอาร 2551;
กระจกสะทอน CSR ไทย. ประชาชาติธุรกิจ 1 ธันวาคม 2551 อางถึงใน วรพรรณ เอื้ออาภรณ, 2555, หนา 25) และในกลาง
ป พ.ศ. 2550 ตลาดหลักทรั พยแ หง ประเทศไทยก็ได จัด ตั้ง สถาบันธุร กิจเพื่อสัง คม (Corporate Social Responsibility
Institute: CSRI) ขึ้น เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของภาคธุรกิจ (คณะทํางาน
สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทจดทะเบียน, 2553) นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
โดยสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมยังไดรวมกับสถาบันพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน (Sustainable Business Development Institute:
SBDI) จัดทําหนังสือ “ความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อความยั่งยืนขององคกร” (CSR for corporate sustainability) เพื่อให
บริษัทจดทะเบียนรวมถึงองคกรทั่วไปที่สนใจ นําแนวคิดดาน CSR ไปบูรณาการในการจัดองคกร เพื่อพัฒนาการดําเนินธุรกิจ
ใหมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน รวมถึงพัฒนาหวงโซมูลคา ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาธุรกิจ
อยางยั่งยืน (สถาบันพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน, 2556)
ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ
ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ (corporate social responsibility : CSR) จะขึ้นอยูกับความคาดหวังของสังคม
ในแตละยุค วาตองการใหองคกรธุรกิจควรมีความรับผิดชอบตอสังคมในประเด็นใดบาง ดังนั้น จึงไดมีสถาบันตางๆ ใหคํานิยาม
ของความรั บผิ ด ชอบต อสั งคมของธุรกิจในหลากหลายทัศ นะ ดั ง เช น สภาธุรกิจโลกเพื่อการพั ฒ นาที่ยั่ งยื น (The World
Business Council for Sustainable Development : WBCS) ไดใหคํานิยามของความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ สรุปได
วา องคกรจะตองใชจริยธรรมเปนพื้นฐานในการดําเนินธุรกิจ โดยจะตองมีการพัฒนาเศรษฐกิจไปพรอมๆ กับการพัฒนาดาน
อื่น ๆ ไดแก คุณภาพชีวิตในการทํางาน คุณภาพชุมชนทองถิ่น และสภาพสังคมโดยรวมและจะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
ตามคํามั่นสัญญาที่ใหไว (พิพัฒน นนทนาธรณ, 2553,หนา 12) ในขณะที่คณะกรรมาธิการยุโรป (Commission of The
European Community, 2002) ไดเคยใหคํานิยามเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจไวเมื่อป ค.ศ. 2001 สรุปไดวา
เปนแนวความคิดในการรวมการดูแลสังคมและสิ่งแวดลอมไวในการดําเนินการธุรกิจและมีการประสานสัมพันธกับผูมีสวนได
เสี ย บนพื้ นฐานของความสมัค รใจ แต ต อมาในการประชุ มที่ กรุง บรัส เซลล ประเทศเบลเยี่ ย ม เมื่อ 25 ตุ ล าคม ค.ศ. 2011
คณะกรรมาธิการยุโรป ก็ไดกําหนดคํานิยามใหม หมายถึง ความรับผิดชอบของธุรกิจตอผลกระทบที่เกิดขึ้นจากธุรกิจนั้นตอ
สังคม (csreurope.org New EU definition on CSR mirrors Enterprise 2020 aspirations, Tuesday, October 25,
2011.) และยังไดระบุเพิ่มเติมวา ในการที่จะแสดงความรับผิดชอบตอสังคมไดครบตามวัตถุประสงคธุรกิจ ควรจะตองมีการวาง
กระบวนการอยางใดอยางหนึ่งที่จะรวมความรับผิดชอบดานสังคม สิ่งแวดลอม ศีลธรรมและดานสิทธิมนุษยชน เขาเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการทางธุรกิจและยุทธศาสตรหลักของธุรกิจนั้น ๆ โดยมีการทํางานรวมกันอยางใกลชิดกับฝายตางๆ ที่ไดรับ
ผลกระทบหรือมีผลประโยชนรวม
ในสวนของประเทศไทย สถาบันไทยพัฒนไดใหคํานิยามความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจไวเมื่อป พ.ศ. 2549 กอน
หนาคํ านิยามใหม ของคณะกรรมาธิการยุ โรป โดยเนนในเรื่ องผลกระทบที่ เกิดขึ้ นต อสั งคมเชนกัน แตไ ดมี การขยายความ
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เพิ่มเติมในเรื่องการใชทรัพยากรทั้งจากภายในและภายนอกองคกร และเพื่อใหสังคมอยูรวมกันอยางเปนปกติสุข (Thaipat,
Bee & Jim, 2549)ในดานของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ก็ไดใหคํานิยามไวในทํานองเดียวกัน คือ
การดําเนินธุรกิจที่รับผิดชอบตอสังคม ควบคูไปกับความรับผิดชอบตอองคกร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยไดจัดทําหนังสือเรื่อง “ไขความหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน” ขึ้นเพื่อเผยแพรใหองคกรธุรกิจเขาใจแนวคิดในการ
ดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและเชื่อมโยงไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน มีนายอนันตชัย ยูรประถม กับคณะ เปน
ผูเขียน โดยศูนยพัฒนาความรับผิดชอบตอสังคมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสถาบันพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืนเปนกอง
บรรณาธิการ ไดใ หคํ านิยาม ความรั บผิ ด ชอบต อสั งคมของธุรกิจ สรุป ได วา การประกอบธุร กิจที่รั บผิ ดชอบต อสั งคมและ
สิ่งแวดลอมควบคูไปกับการสรางผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่ดีใหแกองคกรเพื่อนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน (อนันตชัย ยูร
ประถม, จรัสวรรณ กิตติสุนทรากุล, วิชญพล บัญชาวิชระชัย, เสาวพร วิทยะถาวร, นรีรัตน สันธยาติ และจิวัสสา ติปยานนท.
(2557, หนา 15) และคณะกรรมการกํากับหลั กทรัพ ย และตลาดหลั กทรั พย ก็ได มีการแตง ตั้ งคณะทํ างานส งเสริ ม ความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทจดทะเบียนขึ้น เพื่อสงเสริมใหบริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงความสําคัญของการ
แสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งคณะทํางาน ก็ไดมีการจัดทําหนังสือ “เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม” ขึ้น เพื่อเปน
หลักการและแนวทางเบื้องตนในการดําเนินการเกี่ยวกับ “ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ” รวมถึงเปนแหลงขอมูลเพื่อ
เขาถึงองคความรูในเรื่องนี้ โดยในหนังสือไดนิยามความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจไววา การดําเนินธุรกิจควบคูไปกับการใส
ใจและดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดลอมภายใตหลักจริยธรรม การกํากับดูแลกิจการที่ดี และการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
บูรณาการ เพื่อนําไปสูการดําเนินธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน (คณะทํางานสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมของบริษัทจดทะเบียน, 2553, หนา 6)
จากคํ านิย ามของสถาบั นต างๆ ทั้ ง ต างประเทศและในประเทศดั ง กล าวมา สรุ ป ได วา องค ป ระกอบของความ
รับผิดชอบตอสังคมจะเป นไปตามความคาดหวังของสังคมในแตละยุคและไดขยายองคประกอบครอบคลุมไปในเรื่องตางๆ
หลายประการ แตโ ดยรวมแลวจะเป นไปในลั กษณะเดี ยวกัน คื อ การดํ าเนินธุร กิจจะตองรั บผิ ดชอบตอสัง คมควบคู ไปกับ
เศรษฐกิจขององคกร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององคกรและธุรกิจ
เมื่อองคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (ISO) ไดกําหนดมาตรฐานวาดวยความรับผิดชอบตอสังคม (ISO
26000) ในป พ.ศ. 2553 ประเทศไทยโดยกระทรวงอุตสาหกรรมก็ไดออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4272 (พ.ศ.
2553) กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม แนวทางความรับผิดชอบตอสังคม มอก. 26000-2553 ตามแนวทางของ ISO
26000 โดยมีองคประกอบของความรับผิดชอบตอสังคม 7 ประการ คือ ธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติดานแรงงาน
สิ่งแวดลอม การปฏิบัติที่เปนธรรม ประเด็นดานผูบริโภค และการมีสวนรวมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน องคประกอบทั้ง
7 ประการ นี้ จึงไดเปนแนวทางหลักของการขับเคลื่อนความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ โดยแตละองคประกอบจะมีประเด็น
ที่ควรดําเนินการโดยสรุปดังตอไปนี้ (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2553)
ดานธรรมาภิบาล จะมีประเด็นเกี่ยวกับความโปรงใส การปฏิบัติอยางมีจริยธรรม การเคารพตอผลประโยชนของผูมี
สวนไดเสีย การเคารพตอหลักนิติธรรม การเคารพตอการปฏิบัติตามแนวทางสากล และการเคารพตอสิทธิมนุษยชน
ดานสิทธิมนุษยชน มีประเด็นเกี่ยวกับการไตรตรองอยางรอบคอบ สถานการณความเสี่ยงของสิทธิมนุษยชน การ
หลีกเลี่ยงการรวมกระทําความผิด การแกไขปญหาความขัดแยง การเลือกปฏิบัติและกลุมผูดอยโอกาส สิทธิการเปนพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง สิทธิทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม หลักการพื้นฐานและสิทธิในการทํางาน
การปฏิ บั ติต อแรงงาน มีป ระเด็ นเกี่ยวกับการจางงานและความสั ม พั นธการจางงาน สภาพการทํางานและการ
คุมครองทางสังคม สังคมเสวนา สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน การพัฒนาบุคลากร และการฝกอบรมในสถานที่
ปฏิบัติงาน
ดานสิ่งแวดลอม มีประเด็นเกี่ยวกับการปองกันมลพิษ การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การลดผลกระทบ และการปรับตัว การปกปองสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการฟนฟูสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติ
การปฏิบัติที่เปนธรรม มีประเด็นเกี่ยวกับการตอตานการทุจริต การมีสวนรวมทางการเมืองอยางรับผิดชอบ การ
แขงขันอยางเปนธรรม การสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซแหงคุณคา และการเคารพตอสิทธิในทรัพยสิน

562

ประเด็นดานผูบริโภค มีประเด็นเกี่ยวกับการตลาดที่เปนธรรม การคุมครองสุขภาพและความปลอดภัยของผูบริโภค
การบริโภคอยางยั่งยืน การบริการ การสนับสนุน และการยุติขอรองเรียน และขอโตแยงแกผูบริโภค การปกปองขอมูลและ
ความเปนสวนตัวของผูบริโภค การเขาถึงบริการที่จําเปน การใหความรูและการสรางความตระหนัก
การมีสวนรวมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน มีประเด็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชน การศึกษาและวัฒนธรรม
การสรางการจางงานและการพัฒนาทักษะ การพัฒนาและการเขาถึงเทคโนโลยี การสรางความมั่งคั่งและรายได สุขภาพ และ
การลงทุนดานสังคม
เมื่อพิจารณาประเด็นตางๆ ขององคประกอบความรับผิดชอบต อสังคมของธุรกิจ ทั้ ง 7 ประการ แลวจึงสามารถ
จําแนกประเภทขององคประกอบไดใหญๆ 3 ประเภท คือ
ประเภทแรก ดานธรรมาภิบาล โดยหลักใหญประการแรกจะเปนเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติอยางมีจริยธรรมและเคารพ
ตอหลักนิติ ธรรม ซึ่งจะรวมองคป ระกอบด านการปฏิบั ติที่ เป นธรรมไวดวย ประการที่ส องเป นเรื่องเกี่ย วกับการเคารพต อ
ผลประโยชนของผูมีสวนไดเสี ย จะเป นการรวมประเด็นดานผูบริโภคและการมีสวนรวมของชุมชนและการพัฒนาชุมชนไว
ดวยกัน และประการที่สามเปนเรื่องเกี่ยวกับการเคารพตอสิทธิมนุษยชน จะเปนการรวมประเด็นดานสิทธิมนุษยชนเขาไวใน
ประการแรกนี้เชนกัน
ประเภทที่สอง ดานการปฏิบัติดานแรงงานจะเปนเรื่องที่องคกรธุรกิจปฏิบัติดานแรงงาน ดวยเงื่อนไขที่เหมาะสมและ
มีสภาพการทํางานที่ดี
ประเภทที่สาม ดานสิ่งแวดลอม จะเปนเรื่องเกี่ยวกับการผลิตขององคกรธุรกิจที่จะใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
และไมกอใหเกิดมลพิษ การเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม
ดังนั้น ตัวชี้วัดของความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจจึงไดแก การมีธรรมาภิบาลขององคกร การปฏิบัติดานแรงงาน
ที่เหมาะสม และการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
จากความหมายแนวคิ ด และทฤษฎี ขางต น ผู วิจัย จึงสรุ ปในการวิจัย ครั้ง นี้วาความรั บผิ ด ชอบต อสั ง คมของธุร กิจ
อุตสาหกรรม หมายถึง การที่องคกรธุรกิจอุตสาหกรรมไดทําการประกอบธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบตอสังคม ไดแก องคกรมี
ธรรมาภิบาล มีการปฏิบัติดานแรงงานที่เหมาะสม และมีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
ในแนวปฏิ บัติ ดานความรับ ผิด ชอบตอสัง คม ตลาดหลั กทรัพ ยแ หงประเทศไทย โดยสถาบันธุร กิจเพื่อสัง คมและ
สถาบันพั ฒ นาธุรกิจอยางยั่ง ยื น ได ออกหนัง สื อ แนวปฏิ บัติ ข องบริ ษัท จดทะเบีย นในกลุ มอุต สาหกรรม เพื่ อให ค วามรู แ ก
บุคลากรในการดําเนินงาน โดยตลาดหลักทรัพยไดเล็งเห็นวาแมธุรกิจอุตสาหกรรม จะมีสวนสรางมูลคาและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจใหกับประเทศในลําดับ ตนๆ แต ก็มีความเสี่ยงในการทําลายสภาพแวดล อมทั้งทางตรงและทางออม จึงต องมีการ
ดําเนินการทางดานความรับผิดชอบตอสังคมที่ดี โดยสามารถสรุปแนวปฏิบัติไดวาผูนําองคกรหรือผูบริหาร จะมีบทบาทสําคัญ
ในการกําหนดนโยบายการขับเคลื่อนการดําเนินการขององคกร การสื่อสารภายในองคกร และสรางกลไกใหพนักงานมีสวนรวม
ในการดําเนินงาน ปจจัยทั้งสี่ประการจึงเปนปจจัยการบริหารจัดการที่สําคัญขององคกร ในการขับเคลื่อนการดําเนินการความ
รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจอุตสาหกรรมใหประสบความสําเร็จ (อนันตชัย ยูรประถม, 2556, หนา 27-29)
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันของปจจัยการบริหารจัดการ ไดแก นโยบายผูบริหาร การดําเนินการขององคกร การสื่อสาร
ภายในองคกร การมีสวนรวมของพนักงาน และความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจอุตสาหกรรม
วิธีการวิจัย
ใชวิธีการศึกษาเอกสาร และสัมภาษณเชิงลึก และใชเกณฑการเลือกพื้นที่ที่จะทําการศึกษาสามประการ คือ
สอดคลองกับชื่อเรื่องวิจัย ความสามารถในการเขาถึงขอมูล และเกณฑเกี่ยวกับขอมูลวาพื้นที่นั้นนาจะใหขอมูลที่ตองการได
ครอบคลุมและเพียงพอหรือไม (กุหลาบ รัตนสัจธรรม,2557) โดยผูวิจัยไดเลือก บริษัท ซี.ไอ.กรุป จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน
ธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเหมือนกับธุรกิจอุตสาหกรรมทั่วไป และตรงกับหลักการทั้งสามประการเปนพื้นที่ทําการศึกษา
สําหรับผูใหขอมูลสําคัญ ผูวิจัยไดเจาะจงสัมภาษณเชิงลึก คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯทุกคน ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 4 คน
และใหคณะกรรมการบริหารแตละคนเสนอรายชื่อพนักงานของบริษัทฯจํานวน 15 ชื่อ แลวนํารายชื่อที่ไดจํานวน 60 ชื่อ มา
หาคาความถี่ หากชื่อใดมีคาความถี่สูง กวา จํานวน 15 ชื่อแรก ก็จะไดรั บเลือกเป นผูให ขอมู ลสําคั ญ หากลํ าดับ ทายมี
รายชื่อเกินจํานวนใหใชวิธีจับสลาก รวมผูใหขอมูลสําคัญจํานวน 19 คน การสัมภาษณเชิงลึกไดใชแบบ
สัมภาษณเปน
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เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยเปนการสัมภาษณเกี่ยวกับปจจัยการบริหารจัดการสี่ประการไดแก นโยบายผูบริหาร
การดําเนินการขององคกร การสื่อสารภายในองคกร การมีสวนรวมของพนักงาน และความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ
อุตสาหกรรมจากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหแยกแยะ จัดหมวดหมู ตามประเด็นที่กําหนด

สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาสภาพปจจุบันของปจจัยการบริหารจัดการในการดําเนินงานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ซี.
ไอ.กรุป จํากัด (มหาชน) ที่สําคัญพบดังนี้
1. นโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคม มีทั้งหมด 5 ดาน ประกอบดวย ดานอนุรักษสิ่งแวดลอมและพลังงาน ไดแก
การสนับ สนุนกิจกรรมการพั ฒ นา และรั กษาสิ่ ง แวดล อม และอนุรั กษการใช พ ลั ง งานน้ํา เชื้ อเพลิ ง และกระดาษอย างมี
ประสิทธิภาพ ดานสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอพนักงาน ไดแก การยึดมั่นในวัฒนธรรมของบริษัทฯ สนับสนุนและเคารพใน
การปกปองสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมและเปนธรรม สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการทําประโยชนตอ
สังคม ทั้งทางตรงและทางออม ดานความรับผิดชอบตอผูบริโภค โดยมุงพัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่ไมกอใหเกิดอันตรายตอ
ผูบริโภคและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกวาความคาดหมายของผูบริโภคภายใตเงื่อนไขที่เปนธรรม
ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยดําเนินธุรกิจอยางถูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ มีความโปรงใส เปดเผย
ขอมูลที่สําคัญ ตรวจสอบได ปฏิบัติตามนโยบายการกํากับกิจการที่ดี โดยคํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับผูถือหุน พนักงาน
ชุมชนและสังคม คูคา ลูกคา และประชาชน คูแขงทางการคา เจาหนี้ หนวยงานภาครัฐ และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ดานความ
รับผิดชอบตอชุมชนและสังคม โดยบริษัทไดใหความสําคัญกับผูมีสวนไดเสีย และชุมชนที่โรงงานตั้งอยู มุงมั่นพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนบริเวณโดยรอบของโรงงาน โดยจะพัฒนาคนในชุมชนชวยรักษาสิ่ง แวดลอม และสงเสริมจารีตประเพณีของ
ชุมชน
2. การดําเนินงานตามนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม บริษัทฯ ไดจัดตั้งคณะทํางานคณะหนึ่งเพื่อรับผิดชอบใน
การดําเนินงาน ซึ่งคณะทํางานไดดําเนินการศึกษาลักษณะที่สําคัญและบริบทของธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยใช
เกณฑที่ธุรกิจสินคาอุตสาหกรรมทั่วไปใช มีการกําหนดและเชื่อมโยงผูมีสวนไดเสีย ซึ่งประกอบไปดวย ลูกคา พนักงาน ผูจัดหา
สินคาและบริการชุมชน ผูถือหุนและนักลงทุน เจาหนี้ หนวยงานราชการ ภาคประชาสังคมและนักวิชาการ ตลอดจนคูแขง
ทางการคา พร อมทั้งกําหนดประเด็นสําคัญในการดําเนินการ ในดานตาง ๆ ไดแก สุขภาพและความปลอดภัย การบริหาร
จัดการของเสียและวัสดุเหลือใช สินคาและบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ความรับผิดชอบตอสินคาและบริการ การดูแ ล
พนักงาน การกํากับดูแลกิจการและขอปฏิบัติดานจริยธรรม ความรับผิดชอบตอชุมชน และการสงเสริมการศึกษา เนื่องจาก
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมดานการผลิต บริษัทฯ จึงใหความสําคัญอยางยิ่งตอการกําหนดแผนการปองกันการเกิดผล
กระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอมและสังคม โดยการยึดหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินการ มีการปฏิบัติถูกตองตามระเบียบ
ขอบังคับ หรือกฎหมายอยางเครงครัด ปฏิบัติตอลูกคา คูคา และคูแขงดวยความซื่อสัตยสุจริตและเปนธรรม รวมทั้งรับฟง
ความคิดเห็นและมีสวนรวมกับชุมชนในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดลอม มีการปฏิบัติตอพนักงานดวยเงื่อนไขที่เหมาะสม ให
ความสําคัญตอการอบรมและพัฒนาบุคลากร และสนับสนุนใหพนักงานมีความกาวหนาในสายงาน และมีอนาคตในการทํางาน
ทั้ง นี้ เพื่ อให สอดคลองกับ หลักการความรั บผิ ด ชอบต อสั ง คม และกาวไปสู ค วามยั่ง ยื นขององค กร พร อมๆ กับสั ง คมและ
สิ่งแวดลอม
3. การสื่อสารภายในองคกร ในการดําเนินงานตามนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทฯ บริษัทฯ ไดเนนใน
ดานการสื่อสารภายในองคกร เพื่อใหผูมีสวนไดเสียทั้งหมดไดรับทราบและเขาใจถึงนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน เพื่อ
กอใหเกิดความรวมมือในการดําเนินงาน และขับเคลื่อนความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรไปพรอมกันทุกๆ ฝาย บริษัทฯ ได
ใชวิธีการสื่อสารทุกชองทางเริ่มตั้งแตการกําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม และประกาศแจงใหทุกฝายทราบอยาง
ชัดเจนและตอเนื่อง มีการประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันในระดับตางๆ ของพนักงาน ในการกําหนดและ
เชื่อมโยงผูมีสวนไดเสีย โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระหวางกลุมพนักงาน ไดทําใหเกิดการพบปะพูดคุย และเสนอความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดําเนินงานรวมกัน จึงเปนผลทําใหทุกฝายรวมมือกันในการดําเนินงานตามนโยบายของบริษัทฯ
4. การมีสวนรวมของพนักงาน พนักงานของบริษัทฯ มีหนาที่ปฏิบัติใหสอดคลองกับขอปฏิบัติและนโยบายดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดมีการสรางจิตสํานึกแกพนักงานทุกระดับในความรับผิดชอบตอสังคมและ
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สิ่งแวดลอม ทั้งภายในและภายนอกโรงงาน โดยบริษัทฯ ไดสงเสริมพนักงานใหมีสวนรวมในการแสดงออกถึงความคิดเห็นตอ
องคกรและสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคมทั้งทางตรงและทางออม โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายในการ
สงเสริมใหมีการสื่อสารภายในองคกรเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรไดเปนประเด็นสําคัญในการสนับสนุนให
พนักงานสมัครใจเขารวมในการดําเนินการขององคกรและการมีสวนรวมดวยความสมัครใจของพนักงานไดเปนหลักสําคัญที่ทํา
ใหการขับเคลื่อนความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทฯ ประสบความสําเร็จตามนโยบายของบริษัทฯ
5. ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ จากการที่บริษัทฯไดดําเนินการตามปจจัยการบริหารจัดการทั้ง 4 ประการ
โดยเฉพาะดานนโยบายของผูบริหารซึ่งไดกําหนดใหมีการดําเนินการทั้งหมด 5 ดาน ปรากฎวา การดําเนินการตามนโยบาย
ดังกลาวไดตรงกับมาตรฐานการดําเนินการของ ISO 26000 และ มอก. 26000 โดยในการดําเนินการไดรับความรวมมือจาก
พนักงานและผูที่เกี่ยวของซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจาก นโยบายที่ใหมีการสื่อสารภายในองคกรและสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวม
ในการดําเนินการ บริษัทฯจึงประสบผลสําเร็จในการขับเคลื่อนความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ
อภิปรายผล
จากผลการศึกษา พบวา สภาพปจจุบันของปจจัยการบริหารที่มีผลตอความรับผิดชอบตอสังคมของ บริษัท ซี.ไอ.
กรุป จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนธุรกิจอุตสาหกรรมไดมีการดําเนินการครบทั้ง 4 ดาน ดานแรก เกี่ยวกับนโยบายผูบริหาร ไดมีการ
ประกาศนโยบายในการดํ า เนิน การความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมของธุ ร กิ จบริ ษัท อย า งชั ด เจนและต อ เนื่อ ง มี การกํา หนด
ผูรับผิดชอบและจัดใหมีระบบสนับสนุนการดําเนินการอยางชัดเจน เนนใหมีการสื่อสารภายในองคกรทุกชองทาง เพื่อใหผูมี
สวนไดเสียของบริษัทฯ โดยเฉพาะพนักงานไดรับรูและสมัครใจเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน ทั้งเสนอความคิดเห็นและ
รวมลงมือปฏิบัติ ซึ่งกระบวนการทั้งหมดของปจจัยการบริหารทั้ง 4 ดานนี้ ไดสนับสนุนใหการขับเคลื่อนความรับผิดชอบตอ
สังคมของบริษัทฯ ประสบความสําเร็จตามนโยบาย โดยสามารถกําหนดเปนรูปแบบได ดังนี้ เริ่มตนดวยนโยบายของผูบริหาร
ซึ่ง สํ าคั ญ ที่สุ ด ได กําหนดให มี การดํ าเนินการโดยกําหนดผู รั บผิ ด ชอบดําเนินการ มี การสื่ อสารภายในองค กรทุกช องทาง
ประกาศนโยบาย ประชุ มชี้แจง พบปะพูด คุย เพื่อใหผู มีสวนไดเสี ยและพนักงานรับรู และสมัครใจเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน ซึ่งการมีสวนรวมของพนักงานจะเปนผลทําใหการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทฯ ประสบ
ความสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับ จามาลี (Jarmali, 2014) ที่ไดเสนอแนวคิดในการขับเคลื่อนความรับผิดชอบตอสังคมจะตอง
เสริมสรางความเขมแข็งในการขับเคลื่อนของหนวยงานที่รับผิดชอบอยางเปนระบบ ซึ่งขึ้นอยูกับนโยบายของผูบริหารสูงสุด
เปนหลักและสอดคลองกับราเดมัคเกอรและรีมัส (Rademacher & Remus, 2014) ซึ่งไดทําการศึกษาถึงความสัมพันธของ
รูปแบบผูนํา กลยุทธการสื่อสาร และวิธีการบริหารที่มีตอการขับเคลื่อนความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร โดยการศึกษาไดมี
การพัฒนาขั้นตอนของการขับเคลื่อนและกําหนดใหผูบริหารเปนผูอํานวยความสะดวกที่สําคัญในการพัฒนาความรับผิดชอบ
ตอสังคม ซึ่งผลการศึกษา พบวา นโยบายผูบริหารและบริบทตาง ๆ เหล านี้ จะเปนตัวชี้วัดประสิ ทธิภาพของการทํางานใน
รูปแบบตางๆ ของความรับผิดชอบตอสังคมอยางชัดเจนและจะไดผลดีกวาการดําเนินงานที่ผานมาซึ่งการดําเนินงานจะอยูใน
ภารกิจประจําตามความรับผิดชอบของแตละแผนกงาน และจากผลการศึกษานี้ ผูวิจัยสามารถสรางรูปแบบ (Model) ของ
การขับเคลื่อนความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจอุตสาหกรรม จากปจจัยการบริหารจัดการทั้ง 4 ประการ ไดแก นโยบาย
ผูบริหาร (Policy) การดําเนินการขององคกร (Implementation) การสื่อสารภายในองคกร (Communications) และการมี
สวนรวมของพนักงาน (Involvement) โดยการนําอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของแตละปจจัยมากําหนดเปนรูปแบบของการ
บริหารจัดการองคกร ใหมีการขับเคลื่อน ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจอุตสาหกรรมได เรียกวา PICI MODEL และ
รูปแบบนี้สามารถนํารายละเอียดจากผลการวิจัยแตละขั้นตอนดําเนินงานของปจจัยการบริหารจัดการทั้ง 4 ประการ มา
กําหนดเปนคูมือ แนวทางการปฏิบัติของการขับเคลื่อนความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจอุตสาหกรรมได
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาที่พบวา นโยบายในการดําเนินการความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจอุตสาหกรรมของบริษัท ซี.ไอ.
กรุป จํากัด (มหาชน) มีอยางชัดเจนและตอเนื่อง โดยมีกระบวนการตั้งแต กําหนดนโยบาย กําหนดใหมีการดําเนินการพรอม
ทั้งกําหนดผูรับผิดชอบ มีการสื่อสารภายในองคกรทุกชองทาง และสนับสนุนการมีสวนรวมของพนักงาน จนสงผลใหประสบ
ความสํ าเร็ จในการขั บเคลื่ อนความรับ ผิด ชอบตอสัง คมของธุร กิจอุตสาหกรรมของบริษัทฯ และสามารถนํามากําหนดเป น
รูปแบบและคูมือแนวทางปฏิบัติได ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือกลุมธุรกิจตางๆ ทั้ง
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ภาคอุตสาหกรรมและภาคอื่นๆ สามารถนําผลการวิจัยนี้ไปพัฒนา แนวนโยบายและคูมือปฏิบัติความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธุรกิจประเภทตาง ๆ ได
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ผลการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สุธนา สิริธนดีพันธ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
E-mail : a_ nof@hotmail.com

บทคัดยอ
การวิจัย ในครั้ง นี้มีวัตถุป ระสงค เพื่อพัฒนาและหาประสิท ธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผัง ความคิ ด
เพื่ อพั ฒ นาทั กษะการคิ ด ให มี คุ ณภาพตามเกณฑ 80/80 เพื่ อหาค าดั ชนีป ระสิ ท ธิผลการจัด การเรี ย นรู ข องแผนการจัด
การเรี ย นรู โ ดยใชแ ผนผั ง ความคิด เพื่ อพัฒ นาทั กษะการคิ ด และเพื่ อเปรีย บเที ย บทั กษะการคิ ด ของนักเรีย นกอนกับ หลั ง
การจัดการเรียนรู โดยใชแผนผังความคิดกับเกณฑที่กําหนด กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุ นันทา ชั้นประถมศึกษาป ที่ 1/1 ปการศึ กษา 2559 จํานวน 28 คน ซึ่ง ได มาโดยใช วิธีการสุม แบบกลุ ม (Cluster
Random Sampling) โดยใชแบบแผนการวิจัยแบบThe One Group Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้ประกอบดวย แผนการจัด การเรียนรูโดยใชแผนผังความคิด วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกด แบบฝกการเขีย น
แผนผังความคิดกับคํามาตราตัวสะกด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนแผนผังความคิด และแบบประเมินเกณฑการเขียน
แผนผังความคิด สถิติที่ ใชในการวิเคราะหข อมูลไดแก คาคะแนนเฉลี่ย ( x ) คาความเบี่ยงเบนของคะแนน (S.D.) การ
วิเคราะหประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิดตามเกณฑมาตรฐาน 80/80
(E1/E2) การหาคาดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรูของแผนการจัดการเรียนรูโ ดยใชแผนผังความคิด (E.I.) และสถิติการ
ทดสอบสมมติฐาน (t-test for dependent Samples)
ผลการศึกษาพบวา
1. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรู โดยใชแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 83.43 / 86.79
ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80
2. การหาคาดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรูของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.75
แสดงวานักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้น 0.75 หรือคิดเปนรอยละ 75.00
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิด มีความสามารถในการเขียนแผนผังความคิดและมีทักษะการคิดหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
คําสําคัญ : ผลการจัดการเรียนรู , แผนการจัดการเรียนรู , แผนผังความคิด , ทักษะการคิด, นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ,
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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The result of learning management using Mind Map for thinking skills
of Prathom 1 students at Demonstration School ,
Suansunandha Rajabhat University
ABSTRACT
The objectives of this research were to develop and find out efficiency learning lesson plan using
Mind Map to improve thinking skills to match it with 80/80 qualitative criteria, to find the effectiveness
index of learning management of lesson plan using Mind Map and to compare ability of thinking skills
both before and after learning management using Mind Map with defined criteria. The sample group was
28 Prathom 1 students of Demonstration School,SuanSunandha Rajabhat University, academic year 2016
chosen by Cluster Random Sampling based on One Group Pretest-Posttest Research Design. The research
tools were learning lesson plan based on the Thai spelling diagram. Practice writing diagrams of ideas with
spelling words, achievement test of Mind map, evaluation and criterion of Mind map. The data was
analyzed by average score ( x ), standard deviation, analysis of the efficiency of lesson plan using Mind
Map (E1/E2) according to criteria of 80/80 , finding the effectiveness of lesson plan by using Mind Map
(E.I.) and t-test for dependent samples.
The result of this research found that
1. Lesson plan using Mind Map to improve thinking skills of Prathom 1 students had efficiency
according to criteria of 83.43 / 86.79, which was in line with the criteria of 80/80.
2. Finding the learning effectiveness index of the lesson plan by using Mind Map to Improve
thinking skills of Prathom 1 Students, the effectiveness index of 0.75 indicates that the student's
knowledge increased by 0.75 or 75.00 percent.
3. Prathom 1 students learning by using Mind map lesson plan to improve thinking skills and
the ability to write conceptual diagrams was higher than before learning at .05 level of significance.
Keywords : The learning management , Lesson plan , Mind Map , Thinking skills, Prathom 1 students,
Demonstration School, SuanSunandha Rajabhat University
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บทนํา
ในปจจุบันระบบการศึกษาของประเทศไทยยังขาดคุณภาพและมาตรฐานเมื่อเทียบกับเกณฑมาตรฐาน เชน ผลการ
ทดสอบ O Net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อยูในเกณฑที่ต่ํากวามาตรฐาน ซึ่งมีปจจัยหลากหลายประการที่ทําใหผล
การทดสอบไมไดตามเปาหมายที่ตั้งไว เชน นักเรียนมีความรูไมเพียงพอ ไมสามารถคิด วิเคราะห และเชื่อมโยง เนื้อหาหรือ
ความคิดรวบยอดมาประยุกตใชในการแกไขปญหา หรือสถานการณได หรือการจัดการเรียนการสอนของครูไมตอบโจทยการ
นําความรูไปประยุกตใชในสถานการณจริง เชนเดียวกับ รายงานสภาวะการศึกษาไทย ป 2557/2558 จะปฏิรูปการศึกษา
ไทยใหทันโลกในศตวรรษที่ 21 ไดอยางไร ไดกลาวถึงสภาวะการศึกษาไทยในป 2556 – 2557 วา ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของนักเรียนจากการประเมินผลทั้งภายในประเทศ และเปรียบเทียบระหวางประเทศยังคงอยูในเกณฑต่ํา เมื่อมีผลการรายงาน
ออกมาอยางชัดเจน จึงทําใหมีการตื่นตัวในการปฏิรูปและปรับเปลี่ยนแนวทางวิธีการสอนของไทยใหทันสมัย สอดคลองกับ
บริบทของประเทศและสามารถแขงขันเทียบเทากับอารายประเทศได การจะปรับเปลี่ยนสิ่งใดนั้นไมควร แกไขปญหาที่ปลาย
เหตุ แตควรแกปญหาจากตนเหตุ หรือวางแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตั้งแตในระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อใหนักเรียน
มีพื้นฐานที่ถูกตอง เชี่ยวชาญ ชํานาญในเรื่องนั้น ๆ เพื่อเปนพื้นฐานที่ดี ที่จะนํามาใชตอยอดการเรียนรูในระดับสูงตอไป
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ไดถูกออกแบบมาเพื่อใหเหมาะสมกับสังคมและยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งในดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจและสังคมโลกเศรษฐกิจสมัยศตวรรษที่ 21 เนนการใชแรงงานที่มี
ความรู ทักษะ แนวคิด วิเคราะห เปน มีจินตนาการ และเรียนรู อะไรใหมๆ ไดดี ปรั บตัว ไดเกง แกปญหาไดเ กง การจัด
การศึกษาจึงตองเปลี่ยนแปลงอยางขนานใหญ เพื่อพัฒนาพลเมืองที่ฉลาด รับผิดชอบ คิดวิเคราะห สังเคราะหประยุกตใช เปน
มีความสามารถในการทํางานและแกไขปญหาได
ทักษะการคิด จึงเปนอีก 1 ทักษะที่สําคัญในปจจุบันและในระบบการศึกษาของไทย เพราะนอกจากจะมีประโยชน
ตอการดําเนินชีวิตประจําวันแลว ยังมีประโยชนตอการเรียนรูของนักเรียนทั้งทางตรงและทางออม การฝกใหนักเรียนไดรูจัก
คิด มีทักษะขั้นพื้นฐานในการคิด จะชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้น แผนผังความคิด (Mind Map) จึง
เปนเครื่องมือและเทคนิคที่สามารถนํามาประยุกตใชในการจัดการเรียนรู ในรูปแบบตาง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู
ของนักเรียน ดังเชน วิภาวรรณ สุพรรณ (2554) ไดศึกษาเรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การอานและการเขียน
สะกดคํา สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชแผนผังความคิด พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่
เรียนเรื่อง การอานและการเขียนสะกดคําโดยใชแผนผั งความคิด มีผลสัม ฤทธิ์การเรี ยนหลัง เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพบวานักเรียนสามารถนําสระ พยัญชนะ วรรณยุกต และตัวสะกดมาประสมเปนคํา แลว
อานและเขีย นสะกดคําได ถูกต องและคลองแคลว เชนเดี ยวกับ ไพรินทร พึ่ งพงษ (2556) ได ศึกษาการพัฒ นาผลสัม ฤทธิ์
ทางการอานและการเขียนสะกดคําที่มีสระประสมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชยุทธวิธีพหุปญญา แผนผังความคิด
และแบบฝกเสริมทักษะ จากการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการเขี ยนสะกดคําที่มีสระประสมของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชยุทธวิธีพหุปญญา แผนผังความคิดและแบบฝกเสริมทักษะหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และวัฒนา แกวกัลยา (2556) ที่ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูการอานเพื่อความเขาใจ โดยใชเทคนิคแผนผังความคิด พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูการอานเพื่อความเขาใจ โดยใชเทคนิคแผนผังความคิด มีความพึงพอใจเฉลี่ยทุกดานในภาพรวมอยูในระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด และนักเรียนมีคะแนนการวัดความสามารถดานการอานเพื่อความเขาใจ เฉลี่ยรอยละ 81.03
นอกจากแผนผั งความคิด จะชวยพั ฒ นาและเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพในการเรีย น ทํ าใหผ ลสัม ฤทธิ์ทางการเรีย นรูข อง
นักเรียนเพิ่มสูงขึ้นแลว ยังชวยพัฒนาระบบทักษะการคิดของนักเรียนในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงใน
โลกยุคปจจุบัน ที่ตองการพัฒนาคน พัฒนานักเรียนใหมีทักษะการคิด ซึ่งเปนทักษะที่สําคัญในการเตรียมตัวและปรับตัวเขาสู
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดตระหนักและสงเสริมใหนักเรียนฝกฝนทักษะ
การคิด ซึ่งถือเปนทักษะที่สําคัญในการเรียนรู โดยไดมีการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 –
6 เกี่ยวกับทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมที่นักเรียนควรเรียนรูในศตวรรษที่ 21 หรือ 3R 4C ไดแก
3 R คือ การอาน (Reading), การเขียน(Writing) และ คณิตศาสตร (Arithmetic)
4 C คือ Critical Thinking - การคิดวิเคราะห
Communication - การสื่อสาร
Collaboration - การรวมมือ
Creativity - ความคิดสรางสรรค
รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะดานสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการดานการศึกษาแบบ
ใหม เพื่อใหนักเรียนมีความพรอมและนําทักษะที่ไดไปตอยอดการเรียนรูในระดับชั้นที่สูงขึ้น เชนเดียวกับการจัดการเรียนการ
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สอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดมีการบูรณาการความรู และทักษะที่จําเปน โดยเฉพาะทักษะการคิด
ใหกับนักเรียนอยางตอเนื่อง เพื่อใหนักเรียนไดคิดเป น ทําเปน แกปญ หาเปน มองเห็นความคิดรวบยอดในการเรียนรู และ
สามารถเชื่อมโยงในแตละสวนเขาดวยกันเปนองคประกอบใหญได
ทักษะการคิ ดจึงเปนทั กษะที่ สําคัญ ประการหนึ่งในการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพราะ นักเรียนที่คิดเปน ทํ าเป น
แกปญหาเปน และคิดไดอยางสรางสรรคจะสามารถตอยอดผลงานของตนเอง และแขงขันกับคนอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
หากนักเรียนไดรับการฝกฝนทักษะการคิดตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษา จะชวยใหนักเรียนมีความเชี่ยวชาญ และชํานาญในเรื่อง
การคิดจนสามารถตอยอดการเรียนรูในระดับชั้นอื่น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องผลการจัดการ
เรียนรูโดยใชแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
วัตถุประสงค/วิธีการวิจัย
วัตถุประสงคของการวิจัย
- เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังความคิด เพื่อ
พัฒนาทักษะการคิด
- เพื่อหาคาดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรูของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังความคิดเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
- เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู โดยใชแผนผังความคิดกับเกณฑที่กําหนด
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร นัก เรี ย นโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นัน ทา ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 1 จํ า นวน
2 หองเรียน ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด 54 คน
กลุมตั วอยาง นักเรีย นโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้ นประถมศึกษาปที่ 1/1 จํานวน
28 คน โดยใชการสุมแบบกลุม
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย มีตัวแปรดังนี้
- ตัวแปรตน คือ การจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังความคิด Mind Map
- ตัวแปรตาม คือ ทักษะการคิด
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตน
การจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังความคิด Mind

ตัวแปรตาม
Map

ผลสัมฤทธิ์ทางการคิดของนักเรียน

สมมติฐานการวิจัย
- นักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังความคิด มีทักษะการคิดหลังเรียนสูงกวากอนการเรียน
- ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู โดยใชแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิด เปนไปตามเกณฑที่
กําหนดไวคือ 80/80
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังความคิด วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกด
2. แบบฝกการเขียนแผนผังความคิดกับคํามาตราตัวสะกด
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3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนแผนผังความคิด
4. แบบประเมินและเกณฑการเขียนแผนผังความคิด (Rubric Score)
การเก็บรวบรวมขอมูล
แบบแผนที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เป นการวิจัยเชิ งทดลอง ซึ่งผูวิจัย ดําเนินการทดลองแบบ The One Group PretestPosttest Design (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ 2538 : 248 - 249)
แบบแผนการทดลอง
ตารางแสดงแบบแผนการทดลองแบบ The One Group Pretest-Posttest Design
กลุมทดลอง
E

สอบกอน
T1

ทดลอง
X

สอบหลัง
T2

การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2559 โดยไดทดลองกับกลุม
ตัวอยาง คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1/1 จํานวน 28 คน ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้
1. นักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 28 คน ทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนแผนผังความคิด กอนการจัดการเรียนรูโดย
ใชแผนผังความคิด ใชเวลาในการทดลอง 50 นาที แลวบันทึกผลการสอบไวเปนคะแนนทดสอบกอนเรียน เพื่อใชวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติ
2. ผูวิจัยดําเนินการสอนและจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 1-6 ดังนี้
- แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 รูจักคํา แม ก กา
- แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 คนคิดคําแมกง แมกม
- แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรียนรูคําแมเกย แมเกอว
- แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 สืบคนคําแมกน แมกก
- แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 สะสมคําแมกบ แมกด
- แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 จัดกลุมคํามาตราตัวสะกด
3. นักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 28 คน ทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนแผนผังความคิดหลังเรียน แลวบันทึกผลการ
สอบไวเปนคะแนนทดสอบหลังเรียน เพื่อใชวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
4. ผูวิจัยนําคะแนนการทดสอบกอนเรียน และคะแนนการทดสอบหลังเรียน มาเปรียบเทียบความสามารถในการ
เรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิด และวิเคราะหขอมูลทางสถิติเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้
1. สถิติพื้นฐาน ไดแก คาคะแนนเฉลี่ย ( x ) และ คาความเบี่ยงเบนของคะแนน (S.D.)
2. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ไดแก E1/E2 ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 และ E.I.
3. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน ไดแก t-test แบบ Dependent Samples
ผลการดําเนินงาน
ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ตอนที่ 2 การหาคาดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรูของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังความคิด เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตอนที่ 3 การวิเ คราะหเ ปรียบเที ยบการพั ฒนาทักษะการคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึ กษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากอนกับหลังการจัดการเรียนรู โดยใชแผนผังความคิดกับเกณฑที่กําหนด
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 การหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การทดลองครั้งที่ 1
ผูวิจัย ไดนําแผนการจัด การเรี ยนรู โดยใช แผนผัง ความคิ ด เพื่อพั ฒนาทักษะการคิ ด จํานวนทั้ ง หมด 6 แผน ให
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง และปรับปรุงแกไข ตอจากนั้นผูวิจัยนําแผนการจัดการเรียนรูทั้งหมดไป
ทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 3 คน พบวามีปญหาเกี่ยวกับการเขียน
แผนผังความคิด และเวลาที่ใชในแผนการจัดการเรียนรู แตละแผนมีเวลาที่นอยเกินไปทําใหนักเรียนทํางานไมเสร็จตามเวลาที่
กําหนด
การทดลองครั้งที่ 2
ผูวิจัยไดนําแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิด จํานวน 6 แผน ไปทดลองใชกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 10 คน พบวา ในบางแผนการจัดการเรียนรูกิจกรรม
ยังไมสอดคลองและสัมพันธกับจุดประสงคและงานที่ทํา ผูวิจัยจึงไดมีการปรับกิจกรรมในบางแผนการจัดการเรียนรู เพื่อให
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
การทดลองครั้งที่ 3
ผูวิจัยไดนําแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิด จํานวน 6 แผน ไปทดลองใชกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 30 คน พบวา แผนการจัดการเรียนรูดวยแผนผัง
ความคิด อยูในเกณฑที่เหมาะสม นักเรียนสามารถทําไดตรงตามวัตถุประสงคของแตละแผนการจัดการเรียนรู
การทดลองครั้งที่ 4
ผูวิจัยนําแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิด จํานวน 6 แผน ที่ไดรับการปรับปรุง
แกไขจนเสร็จสมบูร ณ ไปทดลองใชกับนักเรีย นกลุม ตัวอย างชั้นประถมศึ กษาป ที่ 1/1 จํานวน 28 คน โดยให ทําแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์กอนเรียน จัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ทั้งหมด 6 แผน
จากนั้นทํ าแบบวัดผลสั มฤทธิ์หลั ง เรีย น และนําคะแนนที่ ได ม าวิเ คราะห เพื่ อหาประสิท ธิภ าพตามเกณฑ 80/80 ผลการ
วิเคราะหปรากฏดังตาราง 1
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แบบทดสอบระหวางเรียน
คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย
E1
50
41.71
83.43

แบบทดสอบหลังเรียน
คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย
E2
10
8.68
86.79

ประสิทธิภาพ
E1/E2
83.43 / 86.79

จากตารางที่ 1 พบวา การจัดการเรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 83.43 / 86.79
ตอนที่ 2 การหาคาดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรูของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังความคิด เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ตารางที่ 2 ผลการหาคาดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรูของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังความคิด เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จํานวนนักเรียน
28

คะแนนเต็ม
ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์
10

ผลรวมของ
คะแนนกอนเรียน
132

ผลรวมของ
คะแนนหลังเรียน
243

E.I.
0.75

จากตารางที่ 2 พบวา ผลการหาค าดัช นีป ระสิ ทธิผลการจัดการเรีย นรู ของแผนการจัด การเรี ยนรูโดยใชแผนผั ง
ความคิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีคา
ดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.75 แสดงวานักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้น 0.75 หรือคิดเปนรอยละ 75.00
ตอนที่ 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากอนและหลังการจัดการเรียนรู โดยใชแผนผังความคิดกับเกณฑที่กําหนด
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทากอนและหลังการจัดการเรียนรู โดยใชแผนผังความคิดกับเกณฑที่กําหนด
การทดลอง

n

x

SD

D

D

กอนเรียน
หลังเรียน

28
28

4.71
8.68

0.85
0.86

111

453

2

df

t

27

30.27*

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูโดย
ใชแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิด มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบกอนเรียนเทากับ 4.71 คะแนน และหลังเรียนเทากับ
8.68 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยแผนการ
จัดการเรียนรูโดยใชแผนผังความคิด มีความสามารถในการเขียนแผนผังความคิดและมีทักษะการคิดหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปและวิจารณผล
จากผลการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังนี้
1. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรู โดยใชแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 83.43 / 86.79
ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80
2. การหาคาดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรูของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.75
แสดงวานักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้น 0.75 หรือคิดเปนรอยละ 75.00
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
มีความสามารถในการเขียนแผนผังความคิดและมีทักษะการคิดหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปรายผล ดังตอไปนี้
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1. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรู โดยใชแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 83.43 / 86.79
ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว คือ 80/80 เพราะแผนการจัดการเรียนรูนี้ สรางขึ้นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ในเรื่องการพัฒนาทักษะการคิดที่เหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 รวมทั้งกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรูโดยใช
แผนผังความคิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ออกแบบจากเรื่องที่งายไปสูเรื่องที่ยาก ทําใหนักเรียนรูสึกภูมิใจในความสามารถของ
ตนเอง นักเรียนจึงมีความสนใจ กระตือรือรน สนุกสนาน รูสึกทาทายในการคิด และการทํากิจกรรมที่พัฒนาทักษะการคิด
จึงทําใหนักเรียนรูสึกภูมิใจที่ตนเองสามารถคิดและใชทักษะการคิดได
จากการศึ กษาค นควาและออกแบบแผนการจัด การเรี ย นรู โ ดยใช แ ผนผั ง ความคิ ด จํานวน 6 แผน ตามทฤษฎี
หลักการและขั้นตอนของการเขียนแผนการจัดการเรียนรู และการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ที่ใชแผนผังความคิด เพื่อ
พัฒนาทั กษะการคิด ตามทฤษฎีแ ละหลั กการพัฒ นาความคิด ในการจัด การเรีย นการสอน ทําใหแ ผนการจัดการเรี ยนรูทั้ ง
6 แผนนี้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 83.43 / 86.79 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว คือ 80/80 เชนเดียวกับ ศศิธร สุริยวงศ
(2556:บทคั ด ย อ) ได ศึ กษาการพั ฒ นาแบบฝ กทั กษะการอา นจั บ ใจความโดยใช แ ผนผั ง ความคิ ด สํ าหรั บ นัก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวาแบบฝกทักษะการอานจับใจความโดยใชแผนผังความคิด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 มี ป ระสิ ทธิภาพเท ากับ 83.42/85.71 วิภ าวรรณ สุ พ รรณ (2554:บทคัด ย อ) ได ศึกษาเรื่ องผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรู เรื่อง การอานและการเขียนสะกดคํา สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชแผนผังความคิด
พบวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ภาษาไทย เรื่อง การอานและเขียนสะกดคํา โดยใชแผนผังความคิด มีประสิทธิภาพ
เทากับ 83.80/83.48 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว นอกจากนั้นแสงระวี ประจวบวัน (2553:บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง
การพัฒนาทักษะการเขียนความเรียง โดยใชแบบฝกทักษะที่ใชวิธีการแผนที่ความคิด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
พบวา ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการเขียนความเรียงมีคาประสิทธิภาพเทากับ 80.31/82.11 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80
2. การหาคาดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรูของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.75
แสดงวานักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้น 0.75 หรือคิดเปนรอยละ 75.00 เชนเดียวกับ สาธินี วันชัย (2555:บทคัดยอ) ไดศึกษา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่อานและเขียนคําที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด โดยใชแผนผังความคิด และพบวาดัชนี
ประสิ ทธิผ ลของแผนการจัด การเรีย นรูกลุมสาระการเรีย นรูภ าษาไทย เรื่อง การอานและเขีย นคําที่สะกดตรงตามมาตรา
ตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชแผนผังความคิด เทากับ 0.7602 แสดงวานักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรอยละ
76.02 รวมทั้งวิภาวรรณ สุพรรณ (2554:บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การอานและการเขียน
สะกดคํา สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชแผนผังความคิด พบวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาป ที่ 1 เรื่อง การอานและเขียนสะกดคํ า โดยใช แผนผัง ความคิ ด มี คาดัชนีประสิท ธิผ ลเท ากับ
0.6766 แสดงวานักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรอยละ 67.66
3. จากการเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการคิด ดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชแผนผังความคิดของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 พบวา นักเรียนมีความสามารถในการเขียนแผนผังความคิดและมีทักษะการคิดหลังเรียนสูง
กวากอนเรีย นอย างมี นัย สําคั ญทางสถิติ ที่ร ะดับ .05 ซึ่ง สอดคล องกับสมมติ ฐานที่ตั้ งไว และยั งสอดคลองกับ งานวิจัยของ
แสงระวี ประจวบวัน (2553:บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการเขียนความเรียง โดยใชแบบฝกทักษะที่ใชวิธีการ
แผนที่ความคิด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการเขียนความเรียง สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
ศศิธร สุ ริย วงศ (2556:บทคัดย อ) ไดศึ กษาการพั ฒนาแบบฝกทั กษะการอานจับ ใจความโดยใช แผนผั งความคิด สําหรั บ
นักเรี ย นชั้ นประถมศึกษาป ที่ 3 พบวาผลสั ม ฤทธิ์การเรี ยนหลัง เรี ย นด วยแบบฝ กทั กษะการอานจับ ใจความโดยใช แ ผนผั ง
ความคิดสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 เชนเดียวกับ ไพรินทร พึ่งพงษ (2556:บทคัดยอ) ไดศึกษาการ
พัฒนาผลสัม ฤทธิ์ทางการอานและการเขี ยนสะกดคํ าที่มี สระประสมของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปที่ 1 โดยใชยุท ธวิธีพ หุ
ปญ ญา แผนผัง ความคิ ดและแบบฝ กเสริม ทักษะ พบวาผลสัม ฤทธิ์ท างการอานและการเขี ยนสะกดคําที่ มีส ระประสมของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชยุ ทธวิธีพหุปญญา แผนผังความคิดและแบบฝกเสริ ม
ทั ก ษะหลั ง เรี ย นสู ง กว า ก อ นเรี ย นอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 เช น เดี ย วกั บ บั ว ลั ก ษณ นาคทรงแก ว
(2556:บทคัดยอ) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเพื่อเสริมสรางทักษะการคิดวิเคราะหสําหรับ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบวารูปแบบการสอนเพื่อเสริมสรางทักษะการคิดวิเคราะห ของ
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นักเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนด คิดเปนรอยละ 94.95 และทักษะการคิดวิเคราะหหลังเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยาง
สูงกวากอนใชรูปแบบการสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากงานวิจัยและรายงานการวิจัยดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาผลการจัดการเรียนรู ดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใช
แผนผังความคิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่นาสนใจ ทาทายความสามารถ และความรูของนักเรียน อีกทั้งกิจกรรมที่ออกแบบเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดของนักเรียนมีความเหมาะสมกับวัย และนักเรียนรูสึกสนุกสนานกับการคิด ซึ่งในการจัดการเรียนรูภายในชั้นเรียนนั้นมี
สภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เอื้อตอทักษะการคิด ทักษะการสังเกต และทักษะการจัดกลุมในเรื่องที่เรียนทําใหนักเรียนมี
ความภาคภู มิใ จในการเรีย นรู และการคิด ของตนเอง อีกทั้ง การเขีย นแผนผั งความคิ ดเป นรู ปแบบและเทคนิคที่ สามารถ
นํามาใชในการสอนและฝกทักษะการคิดใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ไดเปนอยางดี เนื่องจากเปนรูปแบบที่ไมมีความ
ซับซอนมากจนเกินไป นักเรียนเขาใจในวิธีการเขียนแผนผังความคิด จํานวนของการเขียนคําพอเหมาะและเหมาะสมกับวัย
ของนักเรียนที่อยูในวัยเริ่มตนของการเขียนคํา นอกจากนั้นการเขียนแผนผังความคิดเปดโอกาสใหนักเรียนไดสรางสรรคผลงาน
การวาดภาพให สั มพั นธกับคํ า การใชเ ส น สี ที่ มีค วามหลากหลาย การตกแต ง ใบงานแผนผั งความคิด ตามอัต ลั กษณแ ละ
ความตองการของนักเรียน จึงทําใหผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังความคิด เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค และสื่อในรูปแบบตาง ๆ เชน การใชสื่อออนไลน การใชหนังสือ
นิทาน การใชของเลน หรือหนังสือพิมพ นิตยสาร ขาว เปนสื่อในการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน
2. ควรพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิด การเรียนรูในวิชาภาษาไทย
ในหัวขอเรื่องที่ตางกันออกไป เชน คําควบกล้ํา คําอักษรนํา ชนิดของคํา ประโยค การอานจับใจความ การเขียนเรื่อง
ตามจินตนาการ การยอความ การสรุปความ ฯลฯ
3. ควรพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิดในรูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสมกับ
นักเรียนในแตละระดับชั้น เชน
- ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการจําแนกประเภท สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 2
- ทักษะการรวบรวมขอมูล ทักษะการเชื่อมโยง สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 3
- ทักษะตั้งคําถาม ทักษะการใหเหตุผล สําหรับระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4
- ทักษะการแปลความ ทักษะการตีความ สําหรับระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5
- ทักษะการสรุปอางอิง ทักษะการนําความรูไปใช สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
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ผลของการฝกการเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อหายใจออก โดย BreatheMAX
ตอความสัมพันธระหวางอัตราการไหลของอากาศหายใจออกที่สูงที่สุด และความดันสูงสุด
ของการหายใจออกที่บริเวณปาก ในกลุมผูสงู อายุ
คทาวุธ ผิวจินดา, ออมขวัญ ทิมินกุล และ วิศรุต บุตรากาศ
สาขาวิชากายภาพบําบัด สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
email: Katavut.phi@mfu.ac.th

บทคัดยอ
ความสํ าคั ญของป ญ หา ผู สู งอายุมี การเสื่ อมลงของระบบกล ามเนื้อหายใจ โดยเฉพาะกลามเนื้อหายใจออก ที่ มี
บทบาทในการชวยระบายอากาศ และการไอ ซึ่งในผูสูงอายุจะมีความแข็งแรงของกลามเนื้อหายใจออกลดลง สงผลกระทบตอ
ความสามารถในการสรางแรงในการไอลดลงสงผลใหเกิดการไอที่ไมมีปะสิทธิภาพ ดวยเหตุนี้ BreatheMAX ซึ่งเปนอุปกรณ
หนึ่งที่ชวยเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อหายใจเขาและออก อยางไรก็ตาม ยังขาดการวิจัยที่เกี่ยวกับการเพิ่มความแข็งแรง
ของกลามเนื้อหายใจออกในกลุมผูสูงอายุ โดยอุปกรณ BreatheMax
วัตถุประสงคการวิจัย เพื่อศึกษาผลของการฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อหายใจออกโดยอุปกรณ BreatheMax ตอ
ความสัมพันธระหวางอัตราการไหลของอากาศหายใจออกที่สูงที่สุด และความดันสูงสุดของการหายใจออกที่บริเวณปาก ใน
กลุมผูสูงอายุ ภายหลังการฝกโดยอุปกรณ BreatheMAX เปนเวลา 4 สัปดาห
วิธีดําเนินการวิจัย อาสาสมัครผูสูงอายุ ทั้งชายและหญิง จํานวน 50 คน แบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุม BreatheMAX
จํานวน 25 คน (ชาย 9 คน หญิ ง 16 คน อายุ 66.80±4.51 ป ) ฝ กความแข็ง แรงของกลามเนื้อหายใจออกโดยอุป กรณ
BreatheMax วันละ 1 ครั้ง เปนเวลา 3 วันตอสัปดาห ทั้งหมด 4 สัปดาห และกลุมควบคุม จํานวน 25 คน (ชาย 10 คน หญิง
15 คน อายุ 65.44±5.29 ป) ไดรับการฝกหายใจ (Breathing control) วันละ 1 ครั้ง เปนเวลา 3 วันตอสัปดาห ทั้งหมด 4
สัปดาห ซึ่งจะทําการวัดคาสมรรถภาพปอด และความดันสูงสุดของการหายใจออกที่บริเวณปาก ในทุกๆ สัปดาห
ผลการวิจัย ผลของการวิจัยพบวา ภายในกลุม BreatheMAX ผลเปรียบเทียบกอนและหลังการฝก 4 สัปดาห มีการ
เปลี่ย นแปลงค า Forced Vital Capacity (FVC) เพิ่ม ขึ้นอย างมี นัย สําคัญ ทางสถิติ (p<0.05) เชนเดี ยวกันกับ คา peak
expiratory flow (PEF) และคา maximum expiratory pressure (MEP) อยางไรก็ตาม ทั้งคา FVC, PEF และ MEP เมื่อ
เปรี ย บเที ย บระหวางกลุ ม ควบคุ ม พบวาไม มี ค วามแตกต างอย า งมี นัย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ (p≥0.05) และพบวาค า PEF มี
ความสัมพันธกันในระดับปานกลางกับคา MEP ในกลุม BreatheMAX ภายหลังจากการฝก 4 สัปดาห (p<0.05; r= 0.65)
การศึกษาครั้ งนี้พบวาการฝกความแข็ งแรงของกล ามเนื้อหายใจออกโดยใช BreatheMAX สามารถเพิ่ มประสิท ธิภ าพการ
ทํางานของปอดและความแข็งแรงของกลามเนื้อหายใจออกไดภายหลังจากการฝก 4 สัปดาห
ขอเสนอแนะ การวิจัย ในภาคภาคหนาด วยอุป กรณ BreatheMAX เห็นควรประยุกตใ ชใ นกลุม ผูป วยที่มี ปญ หา
เกี่ยวกับพยาธิสภาพของปอด และวิจัยผลของการฝกในระยะยาว ซึ่งมีแนวโนมที่จะเห็นความแตกตางจากผลของการฝกได
ชัดเจนขึ้น
คําสําคัญ: ผูสูงอายุ, ความแข็งแรงของกลามเนื้อหายใจออก, สมรรถภาพปอด
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Impact of expiratory muscle strength training by BreatheMAX
to the relation between peak expiratory flow and Maximal expiratory
pressure at the mouth in elderly
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Abstract
Rationale The elderly always has the degeneration of respiratory muscle system. Especially,
expiratory muscle that play a role about ventilation and coughing due to the elderly usually have
decreasing of expiratory muscle strength and become ineffective coughing. Therefore, BreatheMAX is a
material can increase expiratory and inspiratory muscle strength. However, the lack of evidences about
improving expiratory muscle strength in the elderly by BreatheMAX device.
Objective to investigate the effect of expiratory muscle strength training by BreatheMax to the
relation between peak expiratory flow and maximal expiratory pressure at the mouth in elderly after
BreatheMAX training for 4 weeks.
Methods 50 elderly adults, both male and female, were divided 2 groups. BreatheMAX group (25
elderly adults, 9 males and 16 females, 66.80±4.51 years old) underwent expiratory muscle strength
training by using BreatheMAX 1 time/day, 3 days/week for 4 weeks and control group (25 elderly adults,
10 males and 15 females, 65.44±5.29 years old) underwent breathing control 1 time/day, 3 days/week for
4 weeks. Then, both groups receive pulmonary function test and maximum expiratory pressure
measurement.
Result we found that significantly increased (p<0.05) of Forced vital capacity (FVC), peak expiratory
flow (PEF) and maximum expiratory pressure (MEP) in BreatheMAX group when compared between
before and after training for 4 weeks. However, there is no significantly difference (p≥0.05) in FVC, PEF
and MEP after training for 4 weeks when compared between groups. Moreover, there is a significant linear
relationship between PEF and MEP (p<0.05; r= 0.65) in BreatheMAX group after training for 4 weeks at
moderate level. In conclusion, expiratory muscle strength training by BreatheMAX training can improve
pulmonary function and expiratory muscle strength in the elderly after 4 weeks training.
Suggestions further studies with pulmonary disease and long term of training may be improve
expiratory muscle strength training effects clearly by BreatheMAX.
Keywords: elderly, expiratory muscle strength, pulmonary function
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บทนํา
ผูสูงอายุ คือ บุคคลที่มีอายุมากกวา 60 ป ซึ่งคาดการณกันวาโครงสรางของประชากรในอนาคตกําลังเปลี่ยนจาก
โครงสรางประชากรวัยเด็กในอดีต เปนประชากรวัยสูงอายุ หรือสังคมผูสูงอายุในอนาคต (World Health Organization,
2015) โดยในวัยผูสูงอายุเปนวัยที่มีการเสื่อมของระบบกระดูกและกลามเนื้อ (Kim, 2005; Kim, 2009) จากการศึกษาพบวา
ความแข็งแรงของกลามเนื้อหายใจออกในผูสูงอายุจะลดลง อันเนื่องมาจากเสนใยกลามเนื้อฝอลีบ มวลกลามเนื้อโครงรางลดลง
(Kasukawa, 2017; Janssens, 1999) มีรายงานวาแรงที่สรางจากกลามเนื้อหายใจออกซึ่งสื่อถึงความแข็งแรงของกลามเนื้อ
หายใจออก ลดลงเมื่อเทียบกับกลามเนื้อหายใจเขา (Mizuno, 1991) เนื่องมาจากมีการลดลงของกลามเนื้อในแนวตัดขวาง
(Muscle Fiber Cross-sectional Area) ของกล ามเนื้อหายใจออกมากกวากลามเนื้อหายใจเขา (Kim, 2009; Mizuno,
1991) นอกจากนี้ ความสําคัญของกลามเนื้อหายใจออกไมไดเปนเพียงกลามเนื้อที่ชวยสูบฉีดการระบายอากาศเทานั้น แตยังมี
บทบาทสําคัญทั้งกระบวนการไอ การจาม การกลั้นเบงลม (Valsalva maneuver) การพูด การรองเพลง การอาเจียน การ
กลืน และการทํางานอื่นๆ ที่เกิดขึ้นพรอมกับการหายใจออก (ชุลี โจนส, 2557)
การออกกําลั ง กายเพื่ อเพิ่ม ความแข็ ง แรงในกล ามเนื้อหายใจ สามารถช วยปองกันการสู ญ เสี ยมวลกล ามเนื้อใน
ผูสูงอายุได โดยภายหลังจากการฝกเพิ่มความแข็งแรงในกลามเนื้อหายใจตั้งแต 2 – 3 วัน ไปจนถึง 2 - 3 สัปดาห พบความ
แข็งแรงของกลามเนื้อหายใจเพิ่มขึ้น แตไมพบการขยายขนาดของกลามเนื้อ (Kim, 2005) นอกจากนี้ จากการศึกษาในกลุม
ผูปวย COPD เพศชาย อายุเฉลี่ย 58 ป จํานวน 12 คน แบงออกเปน 2 ภาวะ คือ ภาวะทดลองและภาวะหลอก ไดรับการฝก
เปนจํานวน 6 ครั้ง จากนั้นประเมินระดับอาการหอบเหนื่อย อัตราการหายใจ ความอิ่มตั วของออกซิเจน และแรงดันกาซ
คารบอนไดออกไซดในลมหายใจออกในระยะพักกอนออกกําลังกาย ทุกหนึ่งนาทีในขณะออกกําลังกายและในระยะฟนตัวหลัง
ออกกําลังกายตอเนื่อง 10 นาที ผลการศึกษาพบวา อัตราการฟนตัวของอาการหอบเหนื่อยในภาวะทดลองเร็วกวาภาวะหลอก
สองเทา (ขจรศักดิ พงษพานิช และคณะ, 2558) และจากการศึกษาการเพิ่ม ความแข็ง แรงของกลามเนื้อหายใจออก โดย
อุปกรณ Expiratory pressure threshold training device ในผูสูงอายุที่ไมมีกิจกรรมทางกาย จํานวน 18 คน อายุ 65 ปขึ้น
ไป ทั้งหญิงและชาย เปนเวลา 4 สัปดาห ผลการศึกษาพบวา คา maximum expiratory pressure (MEP) เพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญ เมื่อเทียบระหวางกอนและหลังการฝก เชนเดียวกันกับคา peak expiratory flow rate (PEFR) (Kim, 2009)
ในประเทศไทยไดมีการประดิษฐอุปกรณการฝกหายใจดวยแรงน้ํา (BreatheMAX) สามารถเพิ่ม ปริมาตรของการ
หายใจ เพิ่มการระบายเสมหะ เพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อหายใจเขา (ชุลี โจนส, 2557) อยางไรก็ตาม ยังขาดการวิจัยที่
เกี่ยวกับการเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อหายใจออก โดยใช อุปกรณ BreatheMAX ในกลุมผูสูงอายุ ดังนั้น เปาหมายของ
การวิ จัย ครั้ ง นี้ เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลของการฝ ก ความแข็ ง แรงของกล ามเนื้ อหายใจออกโดยอุ ป กรณ BreatheMax ต อ
ความสัมพันธระหวางอัตราการไหลของอากาศหายใจออกที่สูงที่สุด และความดันสูงสุดของการหายใจออกที่บริเวณปาก ใน
กลุมผูสูงอายุ ภายหลังการฝกโดยอุปกรณ BreatheMAX เปนเวลา 4 สัปดาห
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของการฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อหายใจออกโดยอุปกรณ BreatheMax ตอความสัมพันธระหวาง
อัตราการไหลของอากาศหายใจออกที่สูงที่สุด และความดันสูงสุดของการหายใจออกที่บริเวณปาก ในกลุมผูสูงอายุ ภายหลัง
การฝกโดยอุปกรณ BreatheMAX เปนเวลา 4 สัปดาห

ระเบียบวิธีวิจัย
การรวบรวมขอมูล
อาสาสมัคร งานวิจัยนี้เปนรูปแบบ True Experimental design (Randomized controlled trial: Pre - Post
analysis) คํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณ กรณีเปรียบเทียบคาเฉลี่ย 2 กลุมที่เปนอิสระตอกัน และ
เพิ่มขนาดของกลุมตัวอยางของทั้ง 2 กลุม กรณีมีการขาดหายไปของอาสาสมัครระหวางการศึกษา (Drop out) ที่รอยละ 15
ตอกลุม สงผลใหไดอาสาสมัคร 2 กลุม กลุมละ 25 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน จากนั้นทําการประสานงานกับผูนําชุมชน และ
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ประชาสัมพันธแกผูสูงอายุดวยเสียงตามสายในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ซึ่งเปนประชากรอาศัยอยูในหมูที่ 6
ตํ าบลท าสุ ด อําเภอเมื อง จัง หวัด เชี ย งราย จากนั้นทํ าการคั ด กรองอาสาสมั ค รที่ ส นใจในชุ ม ชน โดยมี ห ลั กเกณฑ ได แ ก
เปนผูสูงอายุระหวาง 60 – 79 ป ทั้งเพศชายและหญิง มีดัชนีมวลกายอยูที่ 20 - 30 กิโลกรัมตอตารางเมตร และไมมีประวัติ
เกี่ยวกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจฉับพลัน โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจ มีประวัติการสูบบุหรี่อยางตอเนื่องในชวง 5 ปที่ผาน
มา รวมถึงไมเปนโรคความดันโลหิตที่ไมสามารถควบคุมได และไมมีรูปรางทรวงอกผิดปกติ อาสาสมัครทั้งหมดจะไดรับการ
อธิบายถึงระเบี ยบวิธีการวิจัยอยางละเอียด หลังจากนั้นอาสาสมัค รลงนามยิ นยอมเขารวมงานวิจัย ซึ่งผานการรับรองจาก
คณะกรรมการจริย ธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จากนั้นอาสาสมัครถูกสุมแบ งเปน 2 กลุม ไดแก กลุ ม
BreatheMAX และกลุมควบคุม กลุมละ 25 คนเทาๆ กัน อาสาสมัครทั้งสองกลุมไดรับการทดสอบสมรรถภาพปอด เพื่อหาคา
Forced Expiratory Volume in one second (FEV1) ค า Forced Vital Capacity (FVC) คา FEV1/FVC คา peak
expiratory flow (PEF) โดยใชอุปกรณ Spirometry (VIASYS micro lab, Micro Medical Ltd., England) และวัดคา
maximum expiratory pressure (MEP) โดยใชอุปกรณ Respiratory Pressure Meter (Micro RPM, Micro Medical
Ltd., England) ค าพื้ นฐานกอ นทํ า การฝ กดั ง แสดงไว ใ นตารางที่ 1 พบวา ในกลุ ม BreatheMAX มี จํา นวน 25 คน
ประกอบดวย เพศชายจํานวน 9 คน เพศหญิงจํานวน 16 คน และกลุมควบคุม ประกอบดวย เพศชายจํานวน 10 คน เพศ
หญิงจํานวน 15 คน ภายหลังจากการคํานวณทางสถิติของตัวแปรทั้งหมด พบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุม
ตารางที่ 1 แสดงถึงขอมูลพื้นฐานของอาสาสมัครในแตละกลุม
กลุม BreatheMAX (n=25)
เพศ; ชาย : หญิง
9 : 16
อายุ (years)
66.80±4.51
น้ําหนัก (kg)
51.96±10.66
สวนสูง (cm)
153.45±7.52
2
คาดัชนีมวลกาย (kg/cm )
21.94±3.59
1.87±0.57
FEV1 (L)
FVC (L)
2.10±0.61
89.44±6.47
FEV1/FVC (%)
PEF (L/min)
284.00±119.23
64.20±22.52
MEP (cmH2O)

กลุมควบคุม (n=25)
10 : 15
65.44±5.29
55.56±9.62
156.57±8.25
22.66±3.41
1.77±0.42
2.04±0.48
86.92±7.78
260.36±97.28
60.16±19.30

p value
0.296
0.412
0.655
0.402
0.264
0.230
0.680
0.330
0.972

FEV1; Forced Expiratory Volume in one second, FVC; Forced Vital Capacity, PEF; peak expiratory flow,
MEP; maximum expiratory pressure

กระบวนการฝก อาสาสมัครกลุม BreatheMAX ไดรับการฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อหายใจออก โดยการเปาลม
หายใจออกดวยอุปกรณฝกหายใจดวยแรงน้ํา ปรับแรงตานของอุปกรณฝกหายใจดวยแรงน้ําที่ระดับ 70% ของแรงตานสูงสุดที่
อาสาสมัครแตละคนทําได 1 ครั้ง ซึ่งจะเปนความหนักในการเริ่มตนการฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อหายใจออก จากนั้นอม
mouth piece แลวหายใจเขาปกติทางจมูก จากนั้นคอยๆ ออกแรงหายใจออกพอเกิดเสียงฟองอากาศอยางตอเนื่องจนหมด
ลม ทํา 20 ครั้ง/ชุด ชวงพักระหวางชุด 2 – 3 นาที ทํา 5 ชุด/วัน 3 วันตอสัปดาห เปนเวลา 4 สัปดาห ดังภาพที่ 1 และเมื่อ
ครบในแตละสัปดาหใหปรั บแรงตานเพิ่มขึ้นครั้งละ 2 เซนติเ มตรน้ําตอสัปดาห เปนเวลา 4 สัป ดาห สวนอาสาสมัครกลุ ม
ควบคุม ไดรับการฝกควบคุมการหายใจ โดยใหอาสาสมัครหายใจชาๆ เขาลึกทองปอง จากนั้นหายใจออกทองแฟบ ทํา 10
ครั้ ง /ชุ ด จํานวน 2 ชุ ด /วัน 3
วันตอสัปดาห เปนเวลาทั้งสิ้น 4
สัปดาหเชนเดียวกัน
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ภาพที่ 1 ภาพการฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อหายใจออกโดยอุปกรณ BreatheMAX
ที่มา : ภาพถายโดย คทาวุธ ผิวจินดา เมื่อวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559
การทดสอบสมรรถภาพปอด อาสาสมัครทั้งสองกลุมไดรับการทดสอบสมรรถภาพปอด ซึ่งเปนการตรวจที่สําคัญและมี
ประโยชนอยางยิ่งในกระบวนการวินิจฉัย ซึ่งจะประเมินปริมาตรและความจุปอด เพื่อทํานายความผิดปกติของระบบหายใจ
(ดลรวี ลีลารุงระยับ, 2557) เชน ความสามารถของอากาศที่ผานเขาและออกจากปอด ความสามารถในการแลกเปลี่ยนแกส
เปนตน ซึ่งจะวัดดวยเครื่องมือที่ชื่อวา Spirometry (สมาคมอุรเวชชแหงประเทศไทย, 2547) โดยอาสาสมัครนั่งตัวและหนา
ตรง เทาทั้งสองขางแตะกับพื้น และหนีบจมูกดวย nose clip จากนั้นหายใจเขาเต็มที่ใหเต็มปอด อม mouthpiece และปด
ปากใหแนนรอบ mouthpiece จากนั้นหายใจออกใหเร็วและแรงเต็มที่จนหมด โดยใชเวลาหายใจออกอยางนอย 6 วินาที แลว
สูดหายใจเขาเต็มที่อีกครั้ง ทําซ้ํา 3 ครั้ง (สมาคมอุรเวชชแหงประเทศไทย, 2547) เพื่อใหไดคา FVC เปนคาแสดงถึงปริมาตร
สูงสุดของอากาศที่หายใจออกอยางเร็วและแรงเต็มที่จนสุดจากตํา แหนงที่หายใจเขาเต็มที่ คา FEV1 เปนปริมาตรของอากาศที่
ถูกขับออกในวินาทีแรกของการหายใจออกอยางเร็วและแรงเต็มที่ คา FEV1/FVC คํานวณไดจากการนํา คา FEV1 หารดวย
FVC และคูณดวย 100 หนวยเปนเปอรเซ็นต ซึ่งเปนขอมูลที่แสดงถึงการอุดกั้นของหลอดลม และคา PEF เปนอัตราการไหล
ของอากาศหายใจออกที่สูง ที่สุด (สมาคมอุรเวชช แหงประเทศไทย, 2547) โดยอาสาสมั ครทั้ งสองกลุ มได รับการทดสอบ
สมรรถภาพปอดเพื่อหาคาดังกลาวสัปดาหละหนึ่งครั้ง รวมทั้งสิ้น 4 สัปดาห

ภาพที่ 2 ภาพสาธิตการทดสอบสมรรถภาพปอดโดยอุปกรณ Spirometry
ที่มา : ภาพถายโดย คทาวุธ ผิวจินดา เมื่อวันที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
การวัด คา MEP ความแข็ งแรงของกลามเนื้อหายใจออกถูกวัดโดยการหาค า MEP (Kim, 2009) ในการวิจัยนี้ใ ช
อุปกรณ Respiratory Pressure Meter (Micro RPM, Micro Medical Ltd., England) เริ่มกระบวนการวัดโดยใหนั่งตัวตรง
เท าทั้ ง สองข างวางราบไปกับ พื้ น เป นท าเตรี ย ม จากนั้ นผู วิจัย ทํ าการเลื่ อนปุ ม switch ที่ อุป กรณ จากช อง off ไปยั ง ช อ ง
MIP/MEP รอสักพักจนหนาจอแสดงตัวเลข 0 พรอมเสียง “Beep” จากนั้นผูวิจัยแนะนําใหอาสาสมัครอม mouthpiece ไวที่
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ปาก ริมฝปากปดสนิท จากนั้นแนะนําอาสาสมัครหายใจเขาลึกทางจมูกจนเต็มปอด แลวหายใจออกแรงและเร็วทางปากทันที
พรอมกับออกแรงเบงตานกับอุปกรณใหแรงที่สุด และนานที่สุดอยางนอย 2 วินาที เสร็จแลวนักวิจัยบันทึกคาที่ไดจากหนาจอ
ใหอาสาสมัครทําซ้ําอีกครั้งรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง แลวเลือกคาที่สูงที่สุดมาทําการวิเคราะหขอมูล (Kim, 2009)
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยนี้ผูวิจัยทําการวิเคราะหทางสถิติทั้งหมดโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรวิเคราะหทางสถิติ STATA version 11
ในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยในการวิจัยนี้กําหนดชวงความเชื่อมั่นที่ 95% และกําหนดคา Alpha level ที่ p<0.05 ถือ
วามีความสําคัญทางสถิติ โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
ANCOVA: ใชเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยการควบคุมตัวแปรอื่นที่มีผลตอตัวแปรตาม (เชน เพศ อายุ น้ําหนัก สวนสูง
BMI) เพื่อแสดงใหเห็นถึงตัวแปรตามที่มีความแตกตางกันในระหวางกลุมเปนเพราะผลของการทดลองเทานั้น
Paired t-test / dependent t-test: ใชเปรียบเทียบผลกอนและหลังของการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ของกลามเนื้อหายใจออกโดยการใช BreatheMAX และกลุมควบคุม เมื่อกลุมตัวอยางมีคาการกระจายของตัวแปรภายในกลุม
ปกติ
Unpaired t-test / Independent t-test: ใชเปรียบเทียบผลระหวางกลุมของการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความ
แข็งแรงของกลามเนื้อหายใจออกโดยใช BreatheMAX และกลุมควบคุม เมื่อกลุมตัวอยางมีคากระจายของตัวแปรภายในกลุม
ปกติ
Pearson r correlation: ใชหาความสัมพันธระหวางอัตราการไหลของอากาศหายใจออกที่สูงที่สุด และความดัน
สูงสุดของการหายใจออกที่บริเวณปาก ในกลุมผูสูงอายุ ภายหลังการฝกโดยอุปกรณ BreatheMAX เปนเวลา 4 สัปดาห
ผลการวิจัย
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการทดสอบในกลุม BreatheMAX
สัปดาหที่ 0

FEV1 (L)
FVC (L)
FEV1/FVC (%)
PEF (L/min)
MEP (cmH20)

สัปดาหที่ 1

สัปดาหที่ 2

สัปดาหที่ 3

สัปดาหที่ 4

รอยละความ
แตกตาง ระหวาง
สัปดาหที่ 0 กับ 4
1.87±0.58
1.86±0.59
-0.53
1.87±0.57
1.89±0.59
1.86±0.58
2.10±0.61
2.12±0.67
2.12±0.66*
2.27±0.64‡
2.27±0.65**
8.10
83.96±7.18*
81.84±7.84‡
81±8.06**
-9.44
89.44±6.47
88.96±6.17
284.00±119.23 295.88±121.41 302.16±126.03 324.24±116.20‡ 328.44±128.14**
13.53
72.00±24.74‡
74.92±24.72**
14.31
64.20±22.52
63.08±25.93
68.64±23.40

FEV1; Forced Expiratory Volume in one second, FVC; Forced Vital Capacity, PEF; peak expiratory flow, MEP; maximum
expiratory pressure
† มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบระหวางสัปดาหที่ 0 และสัปดาหที่ 1 (p value < 0.05)
* มีความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบระหวางสัปดาหที่ 0 และสัปดาหที่ 2 (p value < 0.05)
‡ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบระหวางสัปดาหที่ 0 และสัปดาหที่ 3 (p value < 0.05)
** มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบระหวางสัปดาหที่ 0 และสัปดาหที่ 4 (p value < 0.05)

จากตารางที่ 2 ภายหลังการฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อหายใจออกในกลุม BreatheMAX (ดังแสดงในตาราง
ที่ 2) พบวามีการเปลี่ยนแปลงคาสมรรถภาพปอดโดยมีคาเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในคา FVC ในสัปดาหที่ 0 กับ 2
(p=0.02) ในสัปดาหที่ 0 กับ 3 (p=0.01) ในสัปดาหที่ 0 กับ 4 (p=0.01) และมีคาลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในคา
FEV1/FVC ในสัปดาหที่ 0 กับ 2 (p=0.01) ในสัปดาหที่ 0 กับ 3 (p=0.00) ในสัปดาหที่ 0 กับ 4 (p=0.00) อยางไรก็ตาม คา
FEV1 มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ในสัปดาหที่ 0 กับ 2, 0 กับ 3 และ 0 กับ 4 นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบคารอยละความแตกตางใน
สัปดาหที่ 0 กับ 4 พบวาคา FEV1 มีคาลดลงรอยละ 0.53 และคา FVC เพิ่มขึ้นรอยละ 8.10 สวน FEV1/FVC มีคาลดลงรอยละ
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9.44 สวนคา PEF และ MEP มีคาเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบระหวางสัปดาหที่ 0 กับสัปดาหที่ 4 ซึ่งเพิ่มขึ้นรอย
ละ 13.53 และ 14.31 ตามลําดับ
ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการทดสอบในกลุมควบคุม
รอยละความ
สัปดาหที่ 4
แตกตาง ระหวาง
สัปดาหที่ 0
สัปดาหที่ 1
สัปดาหที่ 2
สัปดาหที่ 3
สัปดาหที่ 0 กับ 4
1.76±0.44
1.8±0.46
1.69
FEV1 (L)
1.77±0.42
1.81±0.46
1.77±0.46
FVC (L)
2.04±0.48
2.18±0.52†
2.19±0.56*
2.21±0.52‡
2.24±0.53**
9.80
FEV1/ FVC (%) 86.92±7.78 82.76±7.29†
80.8±7.64*
79.8±9.57‡
80.04±8.23**
-7.92
3.13
PEF (L/min) 260.36±97.28 257.08±99.11 249.00±107.99 255.64±106.91 268.76±113.25
MEP (cmH20) 60.16±19.30 64.76±16.61 61.56±18.13 67.48±18.15‡ 67.72±20.97**
11.16
FEV1; Forced Expiratory Volume in one second, FVC; Forced Vital Capacity, PEF; peak expiratory flow, MEP; maximum
expiratory pressure
† มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบระหวางสัปดาหที่ 0 และสัปดาหที่ 1 (p value < 0.05)
* มีความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบระหวางสัปดาหที่ 0 และสัปดาหที่ 2 (p value < 0.05)
‡ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบระหวางสัปดาหที่ 0 และสัปดาหที่ 3 (p value < 0.05)
** มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบระหวางสัปดาหที่ 0 และสัปดาหที่ 4 (p value < 0.05)

จากตารางที่ 3 ภายหลังการฝ กความแข็ งแรงของกล ามเนื้อหายใจออกในกลุมควบคุ ม (ดังแสดงในตารางที่ 3)
พบวามีการเปลี่ยนแปลงคาสมรรถภาพปอดโดยมีคาเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในคา FVC ในสัปดาหที่ 0 กับ 1 (p=
0.00) ในสัปดาหที่ 0 กับ 2 (p=0.01) ในสัปดาหที่ 0 กับ 3 (p=0.00) ในสัปดาหที่ 0 กับ 4 (p=0.00) สวนคา FEV1 ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อยางไรก็ตาม คา FEV1 มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ในสัปดาหที่ 0 กับ 2 และ 0 กับ 4 นอกจากนี้
เมื่อเปรียบเทียบคารอยละความแตกตางในสัปดาหที่ 0 กับ 4 พบวาในตัวแปร FEV1 มีคาเพิ่มขึ้นรอยละ 1.69 ในตัวแปร FVC
เพิ่มขึ้นรอยละ 9.80 ในตัวแปร FEV1/FVC มีคาลดลง 7.92 นอกจากนี้ยังพบวาคา MEP พิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
เปรียบเทียบระหวางสัปดาหที่ 0 กับสัปดาหที่ 4 ความแตกตางอยูที่รอยละ 11.16
ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการทดสอบระหวางกลุม BreatheMAX กับกลุมควบคุม
BreatheMAX
FEV1 (L)
Control
p value
BreatheMAX
Control
FVC (L)
p value
BreatheMAX
FEV1/FVC
Control
(%)
p value
BreatheMAX
PEF
Control
(L/min)
p value
MEP
BreatheMAX

สัปดาหที่ 0
สัปดาหที่ 1
สัปดาหที่ 2
สัปดาหที่ 3
สัปดาหที่ 4
1.86±0.59
1.87±0.57
1.89±0.59
1.86±0.58
1.87±0.58
1.77±0.42
1.81±0.46
1.77±0.46
1.76±0.44
1.80±0.46
0.264
0.233
0.265
0.312
0.341
2.10±0.61
2.12±0.67
2.12±0.66
2.27±0.64
2.27±0.65
2.19±0.56
2.21±0.52
2.24±0.53
2.04±0.48
2.18±0.52
0.230
0.190
0.293
0.253
0.211
81.84±7.84
81.00±8.06
89.44±6.47
88.96±6.17
83.96±7.18
86.92±7.78
82.76±7.29
80.80±7.64
79.8±9.57
80.04±8.23
0.680
0.874
0.983
0.668
0.513
284.00±119.23 295.88±121.41 302.16±126.03 324.24±116.20 328.44±128.14
260.36±97.28 257.08±99.11 249.00±107.99 255.64±106.91 268.76±113.25
0.164
0.330
0.445
0.375
0.528
64.20±22.52
63.08±25.93 68.64±23.40
72.00±24.74 74.92±24.72
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(cmH20)

Control
p value

สัปดาหที่ 0
60.16±19.30
0.972

สัปดาหที่ 1
64.76±16.61
0.162

สัปดาหที่ 2
61.56±18.13
0.673

สัปดาหที่ 3
67.48±18.15
0.428

สัปดาหที่ 4
67.72±20.97
0.909

FEV1; Forced Expiratory Volume in one second, FVC; Forced Vital Capacity, PEF; peak expiratory flow, MEP; maximum
expiratory pressure

จากตารางที่ 4 ภายหลัง การฝกเปนระยะเวลา 4 สัปดาห โดยเปรียบเทีย บระหวางกลุม BreatheMAX และกลุ ม
ควบคุม (ดังแสดงในตารางที่ 4) พบวาเมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุมสัปดาหตอสัปดาห ไมมีการเปลี่ยนแปลงคาสมรรถภาพ
ปอดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในทุกคาของผลการทดสอบ

ภาพที่ 3 ภาพแสดงความสัมพันธระหวางคา PEF กับคา MEP ในกลุม BreatheMAX ภายหลังจากการฝก 4 สัปดาห
ที่มา : โปรแกรมวิเคราะหทางสถิติ STATA version 11
จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคา PEF กับคา MEP ในกลุม BreatheMAX ภายหลังจากการฝก 4 สัปดาห
ดังภาพที่ 3 พบวาคา PEF มีความสัมพันธกันกับคา MEP กลุม BreatheMAX ภายหลังจากการฝก 4 สัปดาห อยางมีนัยสําคัญ
(p<0.05) และคา r = 0.65
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัย เพื่ อเปรี ย บเที ย บผลของการฝ กความแข็ ง แรงของกล ามเนื้อหายใจออกโดยอุป กรณ BreatheMax ต อ
ความสัมพันธระหวางอัตราการไหลของอากาศหายใจออกที่สูงที่สุด และความดันสูงสุดของการหายใจออกที่บริเวณปาก ใน
กลุมผูสูงอายุ ภายหลังการฝกโดยอุปกรณ BreatheMAX เปนเวลา 4 สัปดาห โดยอาสาสมัครประกอบดวยผูสูงอายุทั้งหมด 50
คน แบง เป น 25 คนต อกลุ ม กอนทําการวิจัย จะมีการวัดข อมู ล พื้นฐาน เช น อายุ น้ําหนัก ส วนสูง ดั ช นีม วลกาย และ
สมรรถภาพปอด ไดแก คา FEV1, FVC, FEV1/FVC, PEF และ MEP ดังในตารางที่ 1 แสดงถึงขอมูลพื้นฐานของอาสาสมัครใน
แตละกลุม พบวาคาขอมูลพื้นฐานของทั้งสองกลุมเทากัน
เมื่อเปรียบเทียบคาสมรรถภาพปอดและความทนทานในการออกกําลังกายภายในกลุม BreatheMAX หลังการฝก 4
สัปดาห พบวามีการเปลี่ยนแปลงของคาสมรรถภาพปอด โดยมีความแตกตางเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในคา FVC ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของ Watsford และคณะ ในป 2008 ที่ศึกษาในผูสูงอายุเพศหญิงจํานวน 26 คน โดยการฝกความ
แข็ง แรงของกลามเนื้อหายใจเขาและหายใจออก พบวามี คา FVC ที่ เพิ่ม ขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกอนและหลัง ฝก 8 สัป ดาห
(Watsford, 2008) และยังพบวาการฝกความแข็งแรงในกลามเนื้อหายใจออกระหวางกลุมทดลองที่ทําการฝกความแข็งแรงใน
กลามเนื้อหายใจออก โดยวิธีการหายใจออกผานแรงดั นน้ําภายใตส ระวายน้ํา เป นระยะเวลา 6 สั ปดาห มีค า Maximum

584

voluntary ventilation (MVV) และ FVC เพิ่มขึ้นอยางมี นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ มควบคุม (Alireza
Ramezani, 2014) โปรแกรมการฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อหายใจออก สามารถฝกโดยใชอุปกรณเพิ่มแรงดันและออกแรง
เบงในการหายใจ (Kim, 2005; Sapienza, 2006) โดยการฝกดวยอุปกรณ BreatheMAX ในการศึกษานี้เปนการฝกหายใจ
ออกแบบมีแ รงต าน ส ง ผลให กล ามเนื้อในการหายใจออกมี ความแข็ ง แรง เนื่องต านแรงตานจากอุปกรณจะส งผลให เ กิด
การเปลี่ย นแปลงดานระบบประสาท (Neural adaptation) ที่ ระดั บของ motor unit โดยกลไกดั งกลาวคล ายกับการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในกลุมกลามเนื้อแขนและขา (Sale, 1987; Saleem, 2005) Neural adaptation นี้
เกิดขึ้นในกลามเนื้อลาย โดยกระบวนการเพิ่มจํานวน motor neuron และเพิ่มแรงการหดตัวของกลุมกลามเนื้อที่มีการทํางาน
เนื่องมาจากปลอยสัญญาณประสาทไดถี่ขึ้น หรือในขณะเดียวกันมีการลดลงของปลอยสัญญาณประสาทของกลุมกลามเนื้อที่
ทําหนาที่ตรงขาม ซึ่งกลไกนี้พบไดชวง 4 – 6 สัปดาหแรกของการฝกเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อ (Kim, 2009) โดย
จากผลการศึกษานี้พบวา FVC ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบระหวางกอนและหลังการฝก 4 สัปดาห ภายในกลุม BreatheMAX ซึ่งเปน
คาที่บงบอกถึงปริมาตรของอากาศที่จุอยูในปอดเกือบทั้งหมด หรือการขยายตัวของปอด โดยการขยายตัวของปอดที่เพิ่มขึ้น
สงผลใหการแลกเปลี่ยนกาซออกซิเจนและกาซคารบอนไดออกไซดระหวางเลือดและถุงลมในปอดเพิ่มขึ้น รวมถึงการขนสงกาซ
ออกซิเจนจากปอดไปยังเซลลและเนื้อเยื่อ และการขนสงกาซคารบอนไดออกไซดจากเซลลและเนื้อเยื่อไปขับถายออกทางปอด
ก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น สงผลใหรางกายไดรับออกซิเจนเพื่อใชในกระบวนการสรางพลังงานในการทํากิจวัตรประจําวัน ซึ่ง
ปริมาตรปอดที่มากขึ้นสัมพันธกับความยาว – ความตึงตัวของกลามเนื้อหายใจออก (McCool, 1987) และยังเพิ่มความดัน
ขณะหายใจออก หรือ คา MEP กับอัตราการไหลของอากาศหรือคา PEF อีกดวย (Leith, 1968) ดวยเหตุนี้จึงพบวาคา ทั้งสอง
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญภายหลังการฝก 4 สัปดาห ภายในกลุม BreatheMAX สอดคลองกับการศึกษาของ Charbel Badr
และคณะ ในป 2002 พบวา คา MEP และ PEF มีความสัมพันธหวางปริมาตรปอดและามยาว – ความตึงตัวของกลามเนื้อ
หายใจออก ในทางกลับกันก็มีคาลดลงไดขึ้นอยูกับทาทางขณะทําการวัด (Badr, 2002)
คา PEF คือ อัตราการไหลของอากาศสูงสุดตอนาที ใชในการวัดความเร็วลมขณะอาสาสมัครหายใจออก มีความ
นาเชื่อถือในการวัดความสามารถในการปองกันความเสี่ยงของการเกิดโรคปอดอักเสบ (Tzani, 2014) เนื่องจาก PEF ถูกใชใน
การวัด ความสามารถในการหายใจออกแรงโดยไมมีการปดของฝาปดกลองเสียงเพื่อการขับเสมหะหรือที่เรียกวา Huffing
(Ritti-Dias, 2016; Ishida, 2014) บงบอกถึงคาความแข็งแรงของกลามเนื้อหายใจออก โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูปวยโรค
ระบบประสาทและกลามเนื้อ (Suarez, 2002) เชนเดียวกันกับคา MEP ที่ใชในการประเมินความแข็งแรงของกลามเนื้อหายใจ
ออกโดยเฉพาะอยางยิ่งผูปวยทางระบบประสาทและกลามเนื้อ (De Vito EL, 1995) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้พบวาคา PEF มี
ความสัมพันธกันในระดับปานกลางกับคา MEP ในกลุม BreatheMAX ภายหลังจากการฝก 4 สัปดาห (p<0.05; r= 0.65)
สอดคลองกับการศึกษาของ และคณะ ในป รายงานวามีความสัมพันธระหวางคา PF และ MEP ที่วัดในกลามเนื้อหายใจออก
ในผูปวย Duchenne muscular distrophy (DMD) and amyotrophic lateral sclerosis (ALS) ซึ่งมีปญหาดานระบบ
ประสาทและกลามเนื้อ และไดสมการทํานายคา PF ที่เกิดขึ้นเนื่องจากคา MEP เปลี่ยนแปลงไป คือ PEF = 49.62 + 2.27 x
MEP (Suarez, 2002) อยางไรก็ตาม จากการทดสอบวัดคา MEP และ PEF ผูปวยทางระบบประสาทและกลามเนื้อพบวาการ
วัดคา PEF ทําไดงายกวาการวัดคา MEP (Suarez, 2002)
อยางไรก็ตาม คา FEV1 ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ภายหลังการฝกเปนระยะเวลา 4 สัปดาห โดย
เปรียบเทียบระหวางกลุม BreatheMAX ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Watsford และคณะ ในป 2008 ที่ศึกษาในผูสูงอายุ
เพศหญิงจํานวน 26 คน โดยการฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อหายใจเขาและหายใจออก พบวามีคา FEV1 ไมมีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกอนและหลังฝก 8 สัปดาห (Watsford, 2008) เชนเดียวกันกับการฝกความแข็งแรง
ของกลามเนื้อในการหายใจออกในอาสาสมัครเพศชายที่มีสุขภาพดี อายุเฉลี่ย 23 ป เปนเวลา 6 สัปดาห เนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของคา FEV1 ไมไดขึ้นอยูกับผลของการฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อหายใจออกโดยวิธีการใหแรงตาน ซึ่งคานี้เปนตัวชี้วัดถึง
การอุดกั้นของทอลมในปอด ซึ่งอาสาสมัครที่ใชในการวิจัยเปนอาสมัครที่มีสุขภาพดีไมการอุดกั้นที่ปอดแตอยางใด (Alireza
Ramezani, 2014)
นอกจากนี้ พบวา คา FVC FEV1/FVC และ MEP ในกลุมควบคุมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สาเหตุ
นาจะมาจากการวิจัยครั้งนี้ไมไดควบคุมกิจกรรมทางกายของผูปวย โดยบริบททั่วไปของผูสูงอายุที่อยูในชุมชนในการทําวิจัยครั้ง
นี้สามารถเดินทางดวยตนเองได ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือรับจางตางๆ ได จึงสงผลใหเมื่อทําการเปรียบเทียบระหวาง
กลุมไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ ดังในตารางที่ 4 อยางไรก็ตาม เมื่อสังเกตคา PEF และ MEP ซึ่งเปนคาบงชี้ถึงความ

585

แข็งแรงของกลามเนื้อหายใจออกพบวารอยละของความแตกตางของคา PEF และ MEP ในกลุม BreatheMAX มีคามากกวา
กลุมควบคุม
สรุปผลการศึกษาครั้งนี้ไดวา การศึกษาครั้งนี้พบวาคา PEF มีความสัมพันธกันในระดับปานกลางกับคา MEP ในกลุม
BreatheMAX สวนผลจากการฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อหายใจออกในผูสูงอายุโดยใช BreatheMAX พบวาสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานของปอด โดยเฉพาะในสวนของการเพิ่มปริมาตรปอด และเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อหายใจออก
ได ภายหลังจากการฝก 4 สัปดาห
ขอเสนอแนะ
1. การศึกษาในอนาคต ในการคัดกรองอาสาสมัครควรเพิ่มเกณฑการประเมินกิจกรรมทางกายที่ใกลเคียงกัน ไดแก
การวัดดวยแบบสอบถาม เพื่อเปนการควบคุมปจจัยที่สงผลตอการออกกําลังกาย
2. การตอยอดการวิจัยดวยอุปกรณ BreatheMAX เห็นควรประยุกตใชในกลุมผูปวยที่มีปญหาเกี่ยวกับพยาธิสภาพ
ของปอด และวิจัยผลของการฝกในระยะยาว ซึ่งมีแนวโนมที่จะเห็นความแตกตางจากผลของการฝกไดชัดเจนขึ้น
3. การประยุกต ใชป ระโยชนนี้ สามารถนําขวดน้ําขนาดตางๆ ติดกับหลอดกาแฟ แล วให ผูสูง อายุ หรื อผูป วยที่ มี
ปญหาของกลามเนื้อหายใจออกออนแรงใชฝกออกกําลังกายในชุมชนได โดยเพิ่มความหนักของการออกกําลังกาย
ไดดวยการเพิ่มระดับน้ํา หรือขนาดของขวดน้ํา
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณกลุมผูสูงอายุ และผูนําชุมชนหมู 6 ตําบลทาสุด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ที่ใหความรวมมือติดตอ
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บทคัดยอ
อุบัติเหตุจากการใชยานพาหนะบนทองถนนสงผลตอระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุบนทองถนน บทวิเคราะหนี้เปน
การคนหาพื้นที่เสี่ ยงอุบั ติเ หตุ และระดับ ความรุ นแรงของอุบัติเ หตุ บนทางหลวงแผ นดิ นจังหวัดนครปฐม ขอมู ลที่ ใช ในการ
วิเคราะห คือ ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก ขอมูลทุติยภูมิขอมูลตําแหนงการเกิดอุบัติเหตุ ขอมูลรายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุ ป 2559
โดยมีขอบเขตพื้นที่ศึกษา คือ จังหวัดนครปฐม เครื่องมือและเทคนิคที่ใช คือ การวิเคราะหความหนาแนนเชิงพื้นที่ (Kernel
Density) และการระบุระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุบนทองถนน ผลการวิจัยพบวาพื้นที่เสี่ยงอุบัติเหตุบนทางหลวงแผนดิน
จังหวัดนครปฐม แบงเปน 3 รูปแบบ คือ 1) พื้นที่เสี่ยงบนทางหลวงแผนดินที่มีลักษณะความถี่การเกิดอุบัติเหตุสูงจะมีความ
หนาแนนการเกิดเหตุตลอดทั้งเสนทาง 2) พื้นที่เสี่ยงบนทางหลวงแผนดินที่มีลักษณะความถี่ปานกลางจะเกิดบางเปนครั้งคราว
3) พื้นที่เสี่ยงบนทางหลวงแผนดินที่มีลักษณะความถี่ต่ําเกิดขึ้นเพียง 1-2 ตําแหนง หรือไมเกิดอุบัติเหตุ สวนการวิเคราะหระดับ
ความรุนแรงบนทางหลวงแผนดินจังหวัดนครปฐม การเกิดความรุนแรง (SI) ระดับมาก (100-300) และมากที่สุด (มากกวา
300 ขึ้นไป) จะเปนถนนที่มีการใชความเร็วไดสูง หรือ ปริมาณการจราจรไมมาก สวนถนนที่ใชความเร็วไดต่ํา หรือปริมาณ
การจราจรมาก จะมีระดับความรุนแรง (SI) ระดับนอย (1-50) และปานกลาง (51-100) แตในทางตรงกันขามเสนทางดังกลาว
ก็จะมี โอกาสเกิด อุบัติเ หตุสูง กวา และผลลัพ ธของบทวิเ คราะหสามารถนําไปกําหนดมาตรการเพื่อป องกัน และลดการเกิด
อุบัติเหตุได
คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร, ระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุ, ทางหลวงแผนดิน, นครปฐม
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Geographic Information System and Accident Severity Index on Highways in
Nakornpathom Province
Abstract
The traffic crash was the severity index of the highway. This paper attempt to explore the hot
spot of traffic crashes and investigate the severity index of the highway in Nakornpathom by using the
secondary data in 2016 provided by Department of Highways. The technique to be used in this paper
includes Kernel density and severity index of the highway. The results of this study and analysis present
the hot spot of traffic crashes separated into three types: 1) high-frequency accident locations 2) mediumfrequency accident locations and 3) low-frequency accident locations. According to the results of the
severity index of the highway in Nakornpathom, it is found that the high severity index level (100-300)
and the highest severity index level (more than 300) are mostly occur in the highway which have higher
traffic speeds or low traffic density. On the contrary, the medium severity index level (51-100) and low
severity index level (1-50) mostly occur in the low traffic speeds or high traffic density. However, the
higher traffic density can cause the higher rate of the traffic crash. The aim of this analysis is to inspire the
guideline of improving road safety in the future and to reduce the traffic accident.
Keywords: GIS, severity Index, highway, Nakornpathom
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บทนํา
อุบัติเหตุบนถนนเป นปญหาสําคัญ ระดับ นานาชาติจากการคาดคะเนพบวาประมาณ 1.3 ลานคนจะเสียชี วิตจาก
อุบัติเหตุบนถนน และมีจํานวนประมาณ 20 ถึง 50 ลานคน ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนทองถนน ซึ่งประกอบผูโดยสารใน
ยานพาหนะ รวมไปถึ งผูค นเดินเทา ผูขับ ขี่จักรยานยนต คิดเปนรอยละ50 บุ คคลเหลานี้มักเปนผู มีความเสี่ ยงจากการเกิด
อุบั ติเ หตุบ นทองถนน โดยข อมู ล ดัง กลาวได จากรายงาน public health perspective for Europe focusing on
preventing road traffic injury เป นข อมู ลจากการสํารวจในป 2008 พบวาใน 178 ประเทศ คิด เป นสั ดส วนถึง 98
เปอรเซ็นต ชี้ให เห็นวาการตายจากอุบัติเ หตุบนทองถนนจะอยูใน 15 อันดั บแรกของมนุษยชาติในป 2030 (WHO, 2009)
สําหรับประเทศไทยอุบัติเหตุบนถนนเปนปญหาสําคัญ ในป 2556 มีจํานวนคดีอุบัติเหตุการจราจรถึง 61,246 คดี (สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ, 2556) เปนคดีเกิดบนทางหลวงแผนดิน 11,125 คดี (กรมทางหลวง, 2556) และพบวา ดัชนีความรุนแรง
(Severity Index) หรือ จํานวนผูเสียชีวิต ตอ จํานวนอุบัติเหตุ 100 ครั้ง สูงถึง 15.64 โดยเพิ่มขึ้นจากป 2555 เทากับ 1.57
(กรมทางหลวง, 2556) และมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อย ๆ
จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดที่เชื่อมโยงการเดินทางระหวางภาคกลางกับภาคตะวันตกของประเทศ และยังเปนชาย
ขอบของขอบเขตยานกลางของประเทศ (Central business district : CBD) ซึ่งก็คือกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐมจึงมี
ความสําคัญทั้งเปนเขตที่อยูอาศัย และเชื่อมตอการขนสงขนยายคนและสินคาสูภาคตะวันตกและภาคใต โดยขอมูลประชากร
จากทะเบียนราษฎรพบวามีประชากรถึง 905,008 คน (กรมการปกครอง, 2559) จากตัวเลขสถิติพบวา จังหวัดนครปฐม มี
จํานวนคดีอุบัติเหตุการจราจร 603 คดี (สํานักงานตํารวจแหงชาติ, 2556) เปนคดีเกิดบนทางหลวงแผนดิน 341 คดี เสียชีวิต
26 คน บาดเจ็บ 81 คนและ ดัชนีความรุนแรงบนทางหลวงแผนดิน (Severity Index) เทากับ 5.863 (กรมทางหลวง, 2556)
ทําใหเกิดการสูญเสียทั้งทรัพยสินและทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสามารถนํามาประยุกตกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ (พรสมิทธิ์ ฉายสมิทธิกุล, 2559) และ
สามารถนํามาประยุกตใชในการศึกษาการจราจรบนทองถนนทําใหสามารถเขาใจรูปแบบของอุบัติเหตุ รวมไปถึงตําแหนงจุด
เสี่ยงภัยของการเกิดอุบัติเหตุ โดยจําเปนตองมีการทํางาน คือ รวบรวม จัดเก็บ จัดการ วิเคราะหและประมวลผลโดยสามารถ
ซอนทับและแสดงผลขอมูลรวมกับปจจัยแวดลอม นําไปสูการชวยการสนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจ โดยงานวิจัยของ
Aguero-Valverde and Jovanis (2006) ไดคาดประมาณความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุโดยอาศัยแบบจําลองลําดับชั้นและ
แสดงผลลัพทบนแผนที่ Erdogan et al. (2008) ใชเทคนิคการหาความหนาแนนแบบ kernel คาดคะเนจุดเสี่ยงตอการเกิด
อุบัติเหตุ Kumaresan et al. (2009) ไดพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อระบุถนนปลอดภัย ณ เมืองซานดิเอโก ซึ่ง
นําไปสูการวางแผนและพัฒนาดานความปลอดภัยบนถนน Prasannakumara et al. (2011) ไดพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรรวมกับเทคนิคทางสถิติเชิงพื้นที่ Moran’s l spatial autocorrelation และ Getis-Ord Gi ⁄ statistics เพื่อนําไปสู
spatial clustering of accidents และ จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ Chen (2012) ศึกษาตําแหนงของอุบัติเหตุกับพื้นที่เสี่ยงอุบัติเหตุ
Young and Park (2014) ศึ กษาพื้นที่ เ สี่ย งอุบั ติเ หตุ รวมกับ ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร ร วมกับ การวิเ คราะห HSM
methodology เพื่อบอกระดับความปลอดภัยของถนนนําไปสูการพัฒนาจุดเชื่อมตอของถนนในเขตเมือง (Balijepalli and
Oppong, 2014) หรือ การซอมบํารุงทางหลวงแผนดิน (Pantha et al., 2010) และ รูปแบบการกระจายเชิงพื้นที่ของทาง
หลวง (Rodrigues da Silva et al., 2014) ผลจากการวิเคราะหทั้ง หมดจะชวยในการตัดสินใจ วางแผนโครงขายถนน
ปรับปรุงการจราจร รวมถึงการลดการอัตราเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน ดังนั้นหากประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเปน
เครื่องมือในการวิเคราะหหาพื้นที่เสี่ยงอุบัติเหตุบนทางหลวงแผนดิน และระบุระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุบนทางหลวง
แผนดิน จะทําใหทราบพื้นที่เสี่ยงอุบัติเหตุ และระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุบนทางหลวงแผนดิน
ดังนั้นบทความวิเคราะหนี้จะทําใหทราบระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุบนทางหลวงแผนดินจังหวัดนครปฐมและ
ชี้นําใหมีการปรับปรุงระบบความปลอดภัยบนถนน หากละเลยประเด็นดังกลาวอาจทําใหเกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน
อันเนื่องจากการขาดความรูดานรูปแบบของอุบัติเหตุ รวมไปถึงตําแหนงจุดเสี่ยงภัยของการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงแผนดิน
จากขอคนพบดังกลาวพบความนาสนใจเกี่ยวกับพื้นที่เสี่ยงอุบัติเหตุบนทางหลวงแผนดิน กับ ระดับความรุนแรงของ
อุบัติเหตุบนทางหลวงแผนดิน จึงมีคําถามวิจัยที่ 1 คือ พื้นที่เสี่ยงอุบัติเหตุบนทางหลวงแผนดินอยูที่ใด คําถามวิจัยที่ 2 คื อ
ระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุบนทางหลวงแผนดินเปนอยางไร ขอคนพบอันโดดเดนจะทําใหทราบพื้นที่เสี่ยงอุบัติเหตุบนทาง
หลวงแผนดิน กับ ระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุบนทางหลวงแผนดิน ผลภายหลังขอคนพบจะนําไปสูการพัฒนาและปรับปรุง
ความปลอดภัยของทางหลวงแผนดินจังหวัดนครปฐม
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วัตถุประสงคของการวิจัย
จากประเด็นในคําถามวิจัยที่ 1 และ 2 ทําใหเกิดวัตถุประสงคของบทความวิจัยโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

1.เพื่อวิเคราะหหาพื้นที่เสี่ยงอุบัติเหตุบนทางหลวงแผนดินจังหวัดนครปฐม
2.เพื่อระบุระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุบนทางหลวงแผนดินจังหวัดนครปฐม
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษานี้มุงเนนเพื่อวิเคราะหหาพื้นที่เสี่ยงอุบัติเหตุบ นทางหลวงแผนดินจังหวัดนครปฐม และระบุระดับความ
รุนแรงของอุบัติเหตุบนทางหลวงแผนดินจังหวัดนครปฐม ขอมูลที่ใชในการวิเคราะห คือ ขอมูลฑุติยภูมิ ไดแก ขอมูลตําแหนง
การเกิดอุบัติเหตุ รายละเอียดของผูประสบเหตุ ยานพาหนะ และความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ ในป 2559 ตั้งแตวันที่ 1
มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 โดยมีขอบเขตพื้นที่ศึกษา คือ ทางหลวงแผนดิน ขอบเขตจังหวัดนครปฐม รายละเอียด
ดังรูปภาพที่ 1 จํานวน 24 เสนทาง และมีความยาวทั้งหมด 501 กิโลเมตร

ภาพที่ 1 รายละเอียดทางหลวงแผนดิน ขอบเขตจังหวัดนครปฐม
การวิเคราะหหาพื้นที่เสี่ยงอุบัติเหตุบนทางหลวงแผนดินจังหวัดนครปฐม
การดําเนินการศึกษาขอมูลรายละเอียดที่เกี่ยวของกับขอมูลตําแหนงการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงแผนดินจังหวัด
นครปฐม การรวบรวมขอมูล ลงพื้นที่สํารวจ แลวสรางระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับฐานขอมูลตําแหนงอุบัติเหตุบนทาง
หลวงแผนดินจังหวัดนครปฐม พรอมกับเชื่อมโยงโครงขายทางถนน ใช ทฤษฎีการประมาณคาความหนาแนน Kernel density
estimation ซึ่งก็คือการประมาณคาความหนาแนนของการเกิดอุบัติเหตุ
วิธีการ Kernel density estimation เปนวิธีการสรางพื้นผิวใหเรียบในความหนาแนนของจุดเหตุการณที่เกิดขึ้นไป
ทั่วพื้นที่ ซึ่งอธิบายวิธีการดังตอไป
- ตารางกริดจะถูกสรางขึ้นครอบคลุมในทุก ๆ จุด
- ฟงกชัน 3 มิติแบบเคลื่อนที่ มีความยาวรัศมีที่กําหนดไว จะเคลื่อนที่ไปทุก ๆ ชองตารางกริดและคํานวณคาน้ําหนัก
สําหรับจุดแตละจุดภายในรัศมีของแกนกลาง
- คาของชองตารางกริดสุดทายถูกคํานวณโดยการรวมคาของการประมาณคาแกนกลางทุก ๆ ตําแหนง
ในกระบวนการวิเคราะหการประมาณคาความหนาแนน Kernel density estimation จําเปนตองใชพารามิเตอร 2
ตัว คือ ขนาดตารางกริด (grid cell size) และ แบนดวิดธ (bandwidth)
ขนาดตารางกริด (grid cell size) ขนาดตารางกริดหากมีคามากจะทําใหแผนที่หยาบแตถาหากมีคานอยจะทําให
แผนที่มีความละเอียดแตจะมีไฟลขนาดใหญขึ้นไปดวย การระบุคา Cell Size ไมมีผลตอความถูกตองของ Hot Spot หรือมี
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นอยมาก โดยวิธีการคํานวณหาคาขนาดตารางกริด Ratcliffe (1999) ไดอธิบายวาคาที่นอยที่สุดของขอบเขตระหวาง (พิกัดX
ที่ต่ําที่สุด – พิกัดX ที่สูงที่สุด) / 150 หรือ (พิกัดY ที่ต่ําที่สุด – พิกัดY ที่สูงที่สุด) / 150
การระบุระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุบนทางหลวงแผนดินจังหวัดนครปฐม
Equivalent Property Damage Only หรือ ความเสียหายรวมบนทองถนนจะเปนผลรวมของคาน้ําหนักรูปแบบ
การเกิดอุบัติเหตุกับความถี่หรือจํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ (PIARC, 2003)

EPDOj = ∑ Wj x ∫ij
ตารางที่ 1 แสดงคาน้ําหนักรูปแบบการเกิดอุบัติเหตุ
ความเสียหาย
คาน้ําหนัก (Wj)
ความเสียหายตอทรัพยสิน
1.0
บาดเจ็บเล็กนอย
3.5
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
9.5
Gholston and Anderson (2005) ไดพัฒนาการคํานวณหา ดัชนีความรุนแรงบนถนน (SI) โดยพัฒนาตัวแปร
ระดับความรุนแรงของความเสียหายตามรูปแบบ 4 รูปแบบ คือ การเสียหายถึงชีวิต, การบาดเจ็บสาหัส, บาดเจ็บเล็กนอย
และความเสียหายของทรัพยสิน
K&A cost =

(

)∗(#
#

K&A Coefficient =

) (

)∗(#

)

#

&

B Coefficient =
C Coefficient =

EPDO

= K&A Coefficient (K+A) + B & C Coefficient (B+C) +PDO

Young and Park (2014) ไดใช EDPO ในการวิเคราะหพื้นที่เสี่ยงอันตรายโดยการระบุชวงอันตราย ซึ่งถาตองการ
วิเคราะหความเสียหายรวมตอการเกิดอุบัติเหตุสามารถนํา EPDO มาหารดวยจํานวนการเกิดอุบัติเหตุในแตละเสนทางจะได
เปนดัชนีดัชนีความรุนแรงบนทองถนน Severity Index (SI)
ตารางที่ 2 แสดงมูลคาความเสียหายอันเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุแตละประเภท
Severity Index (SI)
Equivalent Cost in Us Dollars
K fatality
$3,000,000
A major injury
$500,000
B&C minor injury
$50,000
PDO property damage only
$10,000
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SI =
SI คือ ดัชนีความรุนแรงบนทองถนน
EPDO คือ ความเสียหายรวมบนทองถนน
N คือ จํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ
บทวิเคราะหนี้จึงเปนผสมผสานระหวางแนวความคิดสถิติเชิงพื้นที่การวิเคราะหความหนาแนน kernel กับ การ
จําแนกความปลอดภัยบนถนน เปนการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อวิเคราะหหาคําตอบจากคําถามวิจัยที่ 1 คือ
พื้นที่เสี่ยงอุบัติเหตุบนทางหลวงแผนดินอยูที่ใด และ คําถามวิจัยที่ 2 คือ ระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุบนทางหลวงแผนดิน
เปนอยางไร
ผลการวิจัย
ลําดับตอไปนี้จะขออธิบายถึงผลการวิเคราะหขอมูล หลังจากทําการการวิเคราะหหาพื้นที่เสี่ยงอุบัติเหตุบนทางหลวง
แผนดินจังหวัดนครปฐม โดยจะเริ่มตนกลาวถึงจํานวนการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงแผนดินจังหวัดนครปฐม ในป พ.ศ. 2559
จากตารางที่ 1 พบวาเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงแผนดินจังหวัดนครปฐม ทั้งหมด 262 ครั้ง ซึ่งประกอบมีความรุนแรงระดับ
เสียชีวิต 11 คน บาดเจ็บสาหั ส 17 คน บาดเจ็บเล็กนอย 152 คน โดยทางหลวงแผนดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) มี
จํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุสูงถึง 91 ครั้ง มีผูเสียชีวิต 1 คน ทางหลวงแผนดินหมายเลข 321 มีจํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ
21 ครั้ง มีผูเสียชีวิต 3 คน และ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 346 มีจํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ 18 ครั้ง กลับมีผูเสียชีวิตถึง 4
คน
ตารางที่ 3 รายละเอียดจํานวนการเกิดอุบัติเหตุ และความรุนแรงบนทางหลวงแผนดิน ขอบเขตจังหวัดนครปฐม
ทางหลวงแผนดิน จํานวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ ตาย บาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บเล็กนอย
4
91
1
1
59
321
21
3
5
15
338
15
0
0
2
346
18
4
0
5
375
20
0
9
3
3232
3
0
0
2
3233
2
2
0
0
3234
1
0
0
0
3296
4
0
0
0
3297
1
0
0
0
3310
43
0
0
33
3316
2
0
0
1
3351
1
0
0
0
3394
2
0
0
2
3414
36
0
0
27
3422
2
1
2
3
Total
262
11
17
152
ในการวิเคราะหหาพื้นที่เสี่ยงอุบัติเหตุบนทางหลวงแผนดินจังหวัดนครปฐมจะนําเขาขอมูลตําแหนงการเกิดอุบัติเหตุ
บนทางหลวงแผนดินจังหวัดนครปฐมมาใชประมาณคาความหนาแนน kernel density estimation เพื่อวิเคราะหพื้นที่
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เสี่ยงอุบัติเหตุบนทางหลวงแผนดินจังหวัดนครปฐม ดังนั้น พื้นที่ที่มีการเกิดอุบัติเหตุหนาแนนมากกวา จะมีความเสี่ยงตอการ
เกิดอุบัติเหตุมากกวา พื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุนอยกวา หรือพื้นที่ที่ไมมีการเกิดอุบัติเหตุเลย ผลลัพทที่ไดจะออกมาในรูปแบบขอมูล
เชิง พื้นที่แ สดงระดับ ความเสี่ ยงตอการเกิดอุบัติ เหตุบนทางหลวงแผนดิ นจังหวัด นครปฐม โดยพื้ นที่ ที่มี สีเฉดสี เข มจะเสี่ย ง
มากกวาพื้นที่ที่มีเฉดสีออน
จากภาพที่ 2 พบวาเสนทางที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุเกือบทั้งเสนทางมี 3 เสนทาง คือ ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 4 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3414 และทางหลวงแผนดินหมายเลข 3310 โดยทางหลวงแผนดินหมายเลข 4 จะ
เปนเสนทางหลักในการเดินทางสูภาคตะวันตก และภาคใต สวนเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 3310 (ถนนพุทธมณฑลสาย
4) และ ทางหลวงหมายเลข 3414 จะเชื่อมระหวางทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) กับ ทางหลวงแผนดิ น
หมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม ) ซึ่ง บริ เ วณดั ง กล าวเป นย านชุ นชนที่ อยู อาศั ย และโรงงานอุต สาหกรรม ทํ าให มี ป ริ ม าณ
การจราจรหนาแนนสูง ซึ่งเวลาในการเกิดอุบัติเหตุมักจะเปนชวงเวลานอกเหนือเวลาทํางานราชการ คือ ตั้งแต 4 โมงเย็นหรือ
16:00 น. ถึง 8 โมงเชาหรือ 8:00 น. ของอีกวัน นอกจากนี้แลวบางเสนทางจะมีความเสี่ยงการอุบัติเหตุเปนชวงๆ ตามลักษณะ
ของพื้นที่ เชน ทางหลวงแผนดินหมายเลข 346 และทางหลวงแผนดินหมายเลข 3233

ภาพที่ 2 แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงอุบัติเหตุบนทางหลวงแผนดินจังหวัดนครปฐม
สําหรับการระบุระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุบนทางหลวงแผนดินจังหวัดนครปฐมจะนําขอมูลระดับความรุนแรง
ของการเกิดอุบัติเหตุมาวิเคราะหคา Equivalent Property Damage Only และประเมินดัชนีความรุนแรงบนทองถนน
Severity Index (SI) รวมกับการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ แลวแสดงคาดัชนีความรุนแรงบนทองถนน Severity Index
(SI) ออกมาในรูปของแผนที่ (ภาพที่ 3) ซึ่งแสดงคาดัชนีความรุนแรงบนทองถนนจากการจําแนกระดับความรุนแรง (SI) เปนสี
เขียว สีเหลือง สีสมและสีแดง โดยจําแนกเปน ไมมีความรุนแรงบนทองถนน ระดับความรุนแรงนอย ระดับความรุนแรงปาน
กลาง ระดับความรุนแรงมาก และระดับความรุนแรงมากที่สุด ตามลําดับ โดยจําแนกคาดัชนีความรุนแรงของชั้นขอมูลถนน
ทางหลวงแผนดิน โดยแบงเปน SI เทากับ 0 คือ ไมมีคาความรุนแรง หรือไมมีอันตราย SI เทากับ 1-49 คือ มีคาระดับความ
รุนแรงนอย SI เทากับ 50-100 คือ มีคาระดับความรุนแรงปานกลาง SI เทากับ 101-300 คือ มีคาระดับความรุนแรงมาก
และ SI มากกวา 301 คือ มีคาระดับความรุนแรงมากที่สุด
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จากการวิเคราะหระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุบนทางหลวงแผนดินจังหวัดนครปฐม พบวาแมทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากกวาเสนทางอื่นๆ แตตลอดเสนทางสวนใหญจะมีระดับความรุนแรง
(SI) เทากับ 1-49 คือ คาระดับความรุนแรงนอย มีเพียงบางชวงที่มี SI เทากับ 50-100 คือ มีคาระดับความรุนแรงปานกลาง
และมีชวงเดียวเทานั้นที่มี SI เทากับ 101-300 คือ มีคาระดับความรุนแรงมาก และมีผูเสียชีวิตจากเหตุการณดังกลาว 1 คน
ในทางเดียวกันเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 3310 (ถนนพุทธมณฑลสาย 4) และ ทางหลวงหมายเลข 3414 ก็เปน
เสนทางที่มีอุบัติเหตุบอยตลอดเสนทาง แตก็มีระดับความรุนแรง (SI) นอย นอกจากถนนเพชรเกษมแลวเสนทางที่มีระดับ
ความรุนแรงปานกลางก็คือ บางชวงของทางหลวงแผนดินหมาย 321 (ถนนมาลัยแมนเชื่อมโยงอําเภอเมืองนครปฐม-อําเภอ
กําแพงแสนไปจังหวัดสุพรรณบุรี) สําหรับเสนทางที่มีระดับความรุนแรงมาก คือ ชวงกิโลเมตรที่ 0020+800 และ 0008+100
เสนทางนครปฐม-หนองปลาไหลของทางหลวงแผนดินหมาย 321 (ถนนมาลัยแมนเชื่อมโยงอําเภอเมื องนครปฐม-อําเภอ
กําแพงแสนไปจังหวัดสุพ รรณบุรี) และ ชวงกิโ ลเมตรที่ 0009+400และ 0004+150 เสนทางนครชัยศรี-ดอนตูมของทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 3233 (เชื่อมโยงอําเภอนครชัยศรี-อําเภอดอนตูม) สําหรับเสนทางที่มีระดับความรุนแรงมากที่สุด
พบวาอยูในชวงกิโลเมตรที่ 0059+700 และ 0056+000 ของทางหลวงแผนดินหมายเลข 346 เสนทางบางเลน – ลําลูก
บัว และชวงกิโลเมตรที่ 0007+850 ของทางหลวงแผนดินหมายเลข 3422 เสนทางลาดบัวหลวง - สองพี่นอง

ภาพที่ 3 แผน

ที่แสดงระดับ
ความรุนแรงของอุบัติเหตุบนทางหลวงแผนดินจังหวัดนครปฐม
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สรุปและอภิปรายผล
การอภิปรายผลบทวิเคราะหนี้จะพรรณนาถึงประเด็นที่สําคัญอาทิ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับการระบุระดับ
ความรุนแรงของอุบัติเหตุของถนนทางหลวงแผนดินจังหวัดนครปฐม โดยจะเริ่มตนจากการกลาวถึงการวิเคราะหหาพื้นที่เสี่ยง
อุบัติเหตุบนทางหลวงแผนดินจัง หวัดนครปฐม พบวาพื้ นที่เสี่ยงอุบัติเหตุบนทางหลวงแผนดินจังหวัดนครปฐม แบงเปน 3
รูปแบบ คือ 1) พื้นที่ เสี่ย งบนทางหลวงแผนดินที่มีลั กษณะความถี่การเกิด เหตุสู งจะมีความหนาแนนการเกิดเหตุเกือบทั้ ง
เสนทาง ไดแก ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ซึ่งเปนเสนทางหลักของการเดินทางไปภาคตะวันตก และ
ภาคใตของประเทศ และทางหลวงแผนดินหมายเลข 3310 (ถนนพุทธมณฑลสาย4) และ ทางหลวงหมายเลข 3414 จะเชื่อม
ระหวางทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) กับ ทางหลวงแผนดิ นหมายเลข 4 ซึ่ง เป นเขตชุม ชนและมี โ รงงาน
อุตสาหกรรมตั้งอยู ทําใหบริเวณดังกลาวมีการจราจรสูงกวาเสนทางอื่นๆ 2) พื้นที่เสี่ยงบนทางหลวงแผนดินที่มีลักษณะความถี่
ปานกลางจะเกิดบางเปนครั้งคราว ตามพื้นที่เขตเมือง หรือเขตชุมชนของอําเภอ ไดแก ทางหลวงแผนดินหมายเลข 321 ทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 346 และ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 338 และ 3) พื้นที่เสี่ยงบนทางหลวงแผนดินที่มีลักษณะความถี่
ต่ําเกิดขึ้นเพียง 1-2 ตําแหนง หรือไมเกิดอุบัติเหตุเลย จากระยะทางของถนนทั้งหมด ไดแก ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3232
3233 และ 3036 เปนตน อยางไรก็ตามการวิเคราะหหาพื้นที่เสี่ยงอุบัติเหตุบนทางหลวงแผนดินจังหวัดนครปฐม จะทําให
ทราบถึงโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากการวิเคราะหใชขอมูลตําแหนง และความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ (กรมทางหลวง,
2559) แตก็ยังไมทราบถึงระดับความรุนแรงหรืออันตรายของอุบัติเหตุบนทางหลวงแผนดิน
สําหรับการวิเคราะหระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุบนทางหลวงแผนดินจังหวัดนครปฐม เปนการวิเคราะหเชิงพื้นที่
เพื่อบอกระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุบนทางหลวงแผนดิน ซึ่งเปนการนําขอมูลตําแหนงอุบัติเหตุ และขอมูลความเสียหาย
มาประเมินคาความอันตรายของถนน โดยจากผลการวิจัยพบวา ในการเกิดความรุนแรง(SI) ระดับมาก (100-300) และมาก
ที่สุด (มากกวา 301 ขึ้นไป) จะเปนถนนที่มีการใชความเร็วไดสูง และ มีปริมาณการจราจรไมมาก สวนถนนที่ใชความเร็วไดต่ํา
หรือปริมาณการจราจรมาก จะมีระดับความรุนแรง (SI) ระดับนอย (1-50) และปานกลาง (51-100) แตเสนทางดังกลาวก็จะมี
โอกาสเกิดอุบัติ เหตุสูงกวา ถึง แมวาระดับความรุนแรงไมมากถึงขั้นเสียชีวิต แตก็มีความเสี ยหายบาดเจ็บ และตอทรัพยสิ น
ดังนั้น ทุกชวงถนนที่มี ระดับความรุนแรงทั้ง นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด จําเป นจะตองมีมาตราการปองกันการเกิด
อุบัติเหตุเพื่อลดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสิน
ขอเสนอแนะ
1. ปจจัยการเกิดอุบัติเหตุก็มีตัวแปรหลายประเภท เชน ผูขับขี่ ยานพาหนะ ชวงเวลา สภาพแวดลอม เปนตน ดังนั้น
บทความวิเคราะหนี้มีจุดประสงคเพื่อบอกพื้นที่เสี่ยงอุบัติเหตุ และระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนทาง
หลวงแผนดินจังหวัดนครปฐม
2. ขอมูลที่ใชการงานวิจัยเปนขอมูลลาสุ ดป2559 เพื่อความถูกตอง และแมนยํายิ่งขึ้น อาจจะตองวิเคราะหขอมู ล
ยอนหลังเพื่อทําการเปรียบเทียบจากอดีตถึงปจจุบัน
3. หนวยงานที่เ กี่ยวข อง ควรนําผลการวิจัยไปตรวจสอบชวงของถนนที่มีระดับความรุนแรงของอุบัติ เหตุสู ง และ
ปรับปรุง หรือ เตือนภัยผูขับขี่ยานพาหนะ
เอกสารอางอิง
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บทคัดยอ
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปรียบเทียบการจัดการรายวิชาในหลักสูตรเอกวิชาภาษาจีนระดับ
ปริ ญ ญาตรี สํ าหรั บ นักศึ ก ษาต างชาติ ใ นประเทศจีนของมหาวิท ยาลั ย ภาษาและวัฒ นธรรมป กกิ่ ง (BLCU)กับ จุฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย ที่จัดสอนใหกับนักศึกษาไทย เพื่อเป นกรอบแนวคิด ในการพัฒ นาความรู ในการจัด การรายวิชาเพื่ อปรั บปรุ ง
หลักสูตรภาษาจีน โดยมีเนื้อหาหลัก 4 สวน ดังนี้ 1.บทนํา 2.เปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรฯตนแบบของจีนกับรายวิชาใน
หลักสูตรวิชาเอกภาษาจีนใหชาวตางชาติระดับปริญญาตรีของBLCU 3.เปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรฯตนแบบของจีนกับ
รายวิชาในหลักสูตรเอกภาษาจีนระดับปริญญาตรีของจุฬาฯ 4.บทสรุปการเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรวิชาเอกภาษาจีนให
ชาวตางชาติระดับปริญญาตรีของBLCUกับรายวิชาในหลักสูตรเอกภาษาจีนระดับปริญญาตรีใหนักศึกษาไทยของจุฬาฯ สวน
ขอเสนอแนะที่สําคัญคือ ควรศึกษาการพัฒนาการลดรายวิชาเดิมหรือเพิ่มวิชาใหมและจัดสอนใหเหมาะสมกับระดับชั้นปให
ทันสมัย และควรศึ กษาการมีวิชาใหเ ลือกหลากหลายใหมากหรือมีวิชาให นอยลงแตเ จาะจงถึงจะมีประสิทธิภ าพเหมาะกับ
บริบทตน
คําสําคัญ: วิชาภาษาจีน, มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปกกิ่ง,จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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Abstract
The purpose of this academic paper was to study the comparison of course management in
undergraduate Chinese curriculum between the Beijing Language and Culture University (BLCU) for
international students in China and Chulalongkorn University for Thai students for gaining the framework
to develop and improve Chinese curriculum with four major elements of content as follows: 1)
Introduction 2) Comparing the courses in China’s original curriculum with Chinese program for
international students provided by BLCU, 3) Comparing the courses in China’s original curriculum with
undergraduate Chinese curriculum provided by Chulalongkorn University, 4) Concluding the comparison of
the courses in undergraduate Chinese curriculum provided by BLCU for international students and
Chulalongkorn University for Thai students. The suggestions include that studies should be conducted
and traditional courses should be cut or new courses should be added. The educational management
should properly correspond to grade level. Various course should be available. Less but specific courses
should be offered for achieving the effectives and contextual suitability.
Keywords: Chinese, Beijing Language and Culture University, Chulalongkorn university
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บทนํา
ตั้ง แตป ระเทศจีนได กาวขึ้ นมาเปนประเทศยั กษใ หญ ท างเศรฐกิจโลก ณ ป จจุบั นนี้คงปฏิเ สธไม ได วาภาษาจีนมี
ความสําคัญตอเศรฐกิจและการทองเที่ยวของประเทศไทยมากเพียงใด การศึกษาไทยก็เชนเดียวกัน นับวันก็ยิ่งใหความสําคัญ
กับ ภาษาจีนมากขึ้นกวาในอดีต ซึ่งป จจุบั นผู ที่มี ค วามรู ค วามสนใจดานภาษาจีนศึกษาค นควาวิจัย ทางดานการสอนหรื อที่
เกี่ยวของกับภาษาจีนมากมายตั้งแตระดั บประถมจนถึง ระดับปริญญาเอก โดยเฉพาะในสวนของอาจารยผูส อนภาษาจีนใน
ระดับมหาวิทยาลัยก็ไดมีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่องเชนเดียวกัน แตนอกจากเราจะมีการศึกษาขอมูลหรือกรอบความคิด
ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนแลว เรายังตองมีความรูในดานการจัดทําหลักสูตรอีกดวย โดยเฉพาะ
ควรมี การพั ฒนาความรู ในการจัด การรายวิช าอันเปนหัวใจสํ าคัญของจัด การเรียนการสอนให กับหลั กสูตรเอกวิชาภาษาจีน
ภายใตกรอบของการเรียนรูภาษาจีนให กับนักศึกษาปริญญาตรีสําหรั บนักศึกษาตางชาติหรือเฉพาะชาวไทยใหทันสมัยมาก
ยิ่งขึ้น ในที่นี้ไดเลือกใชวิธีเปรียบเทียบรายวิชา 2 สวน 1.เปรียบเทียบการจัดการรายวิชาของมหาวิทยาลัยชั้นนําดานการสอน
ภาษาจีนใหชาวตางชาติของจีน คือ หลักสูตรเอกภาษาจีนของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปกกิ่ง (BLCU)และหลักสูตร
เอกภาษาจีนของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีสําหรับนักเรียนชาวไทยมาเปรียบเทียบกับรายวิชาในหลักสูตรฯ
ตนแบบของจีน 2.เปรี ยบเที ย บการจัดการรายวิชาของมหาวิท ยาลั ย ชั้นนําของจีนและไทยสองแห ง นี้ วาในป จจุบั นมีการ
พัฒนาการของการจัดการรายวิชากันไปถึงจุดไหน เพื่อใหมองเห็นภาพของแนวทางและกรอบในการพัฒนาทางการจัดการ
รายวิชา วาทั้งหมดนี้มีสวนที่เหมือน สวนที่แตกตางและพัฒนากันไปถึงจุดไหน และเพื่อนํามาซึ่งประโยชนในการปรับใชไดใน
ลําดับตอไป
เปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรฯตนแบบของจีนกับรายวิชาในหลักสูตรวิชาเอกภาษาจีนใหชาวตางชาติระดับปริญญาตรี
ของ BLCU
ในระยะเวลาสิบกวาปที่ผานมา ตั้งแตมีการจัดรายวิชาในเรียนการสอนภาษาจีนอยางเปนทางการในประเทศจีนมีการ
วิจัย พัฒนาไปถึง จุด ไหน และรายวิชาในหลักสูตรฯต นแบบการสอนภาษาจีนของจีนกับ รายวิชาในการสอนภาษาจีนใหกับ
นักเรียนตางชาติระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปกกิ่ง(BLCU)มีความเหมือนและแตกตางกันอยางไร
การจัดรายวิชาในการเรียนการสอนภาษาจีนสําหรับนักเรียนตางชาติในระดับอุดมศึกษา ไดมีขึ้นอยางเปนทางการที่
ประเทศจีนในป ค.ศ.2002 โดยสํานักงานสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศ (National Office for
Teaching Chinese as a Foreign Language: NOCFL) หรือที่ปจจุบันเรียกวา ฮั่นปน (HANBAN) ไดมีการวางกรอบการ
เรียนการสอนภาษาจีนในระดับปริญญาตรีสําหรับนักเรียนตางชาติหรือสําหรับผูที่ไมไดใชภาษาจีนกลางเปนภาษาแมไวสําหรับ
ใชในประเทศจีนอยางเปนทางการจนถึงปจจุบัน โดยหนังสือหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนสําหรับนักเรียนตางชาติระดับ
มัธยมปลายขึ้นไปค.ศ.2002 มีเนื้อหาหลักแบงเปน 7 ขอ 1.กลุมบุคคลเปาหมายของจัดการเรียนการสอน 2.จุดประสงคของ
การฝกอบรม 3.เนื้อหาของจัดการเรียนการสอน 4. การจัดการเรียนการสอน 5. หลักการในการจัดการเรียนการสอน 6. จัดตั้ง
หลักสูตรการศึกษา 7.เงื่อนไขของการจัดการเรียนการสอน และสวนทายสุดเปนความเปนมาของหลักสูตรฯมีสวนเนื้อหาที่
เกี่ยวของกับรายวิชาอยูที่ขอ 6. การจัดตั้งหลักสูตรการศึกษา แตเนื้อหาในหลักสูตรฯไมไดมีการบังคับใหจัดรายวิชาเหมือน
หลักสูต รฯทุกประการแต อย างใด แต ควรที่จะมี การจัด การเรียนการสอนใหถึ งตามมาตรฐานเงื่อนไขของหลักสูตรฯโดยมี
รายวิชาแบบกวางๆ และอธิบายการแบงรายตามวิชาปกติทั่วไปของหลักสูตรฯนี้ โดยแบงเปน วิชาทักษะรวมฟงพูดอานเขียน
วิชาทักษะเฉพาะดาน วิชาความรูทางภาษา วิชาความรูทางมนุษยศาสตรของจีน วิชาพลศึกษา วิชาคอมพิวเตอร วิชาภาษาที่ 2
เปนตน ซึ่งใน 4 ป 8 ภาคการศึกษา นักศึกษาจะใชเวลาเรียนทั้งหมด 2,800-3,000 ชั่วโมงเรียน รวม150-160 หนวยกิต โดยมี
รายวิชาตามตารางดังนี้
ตารางที่ 1 รายวิชาในหลักสูตรฯตนแบบของจีน
ชั้นป
รายวิชาในหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนสําหรับนักเรียนตาง
ชาติระดับมัธยมปลายขึ้นไปค.ศ.2002 (ชั่วโมงเรียน/สัปดาห)
1 1.ภาษาจีนระดับตน(2) 2.การฟงภาษาจีน(8) 3.การอานเขียนอักษรจีน(4) 4.การอานภาษาจีน(8) 5.การพูดภาษาจีน
(4) 6.การดูฟงพูดภาษาจีน(4) 7.การเขียนเรียงความภาษาจีนเบื้องตน(4)
2 1.ภาษาจีนระดับกลาง(2) 2.การฟงพูดภาษาจีน(8) 3.การอานภาษาจีน(4) 4.การเขียนเรียงความภาษาจีนขั้นพื้นฐาน
(4) 5.ภาษาจีนยุคปจจุบัน(2) 6.อักษรจีน(2) 7.ภาษาหนังสือพิมพจีนขั้นพื้นฐาน(8) 8.การฟงขาว(4) 9.การแปลขั้น
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พื้นฐาน(4) 10.ประวัติศาสตรจีนยุคใกล(2) 11.ประวัติศาสตรจีนยุคใหม(2) 12.ภูมิศาสตรมนุษยศาสตรจีน (4) 13.
พละศึกษา(4)
3 1.ภาษาจีนระดับสูง(12) 2.การพูดภาษาจีนระดับสูง(8) 3.การเขียนเรียงความภาษาจีน(4) 4.การอานหนังสือพิมพจีน
(8) 5.การแปล(8) 6.คําศัพทภาษาจีนปจจุบัน(4) 7.ภาษาจีนโบราณ(4) 8.ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน(4) 9.เศรฐ
กิจจีนยุคปจจุบัน(4) 10.ประวัติศาสตรจีนโบราณ(4) 11.วรรณคดีจีนสมัยใหมและรวมสมัย(4) 12.วัฒนธรรมจีน(4)
13.ปรัชญาจีน(4)
4 1.สนทนาประเทศจีนสมัยใหม(8) 2.ไวยากรณภาษาจีน(4) 3.เลือกอานวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน(4)
4.คอมพิวเตอรภาษาจีน(4) 5.การฝกงาน(2) 6.การบรรยายทางวิชาการ(2) 7.วิทยานิพนธระดับปริญาตรี(4)
(国家对外汉语教学领导小组办公室,2002,p.2-6)
ถาสืบคนตามขอมูลจากแหลงตางๆจากที่ผานมาจนถึงปจจุบันนี้ จะพบวาสวนใหญไดเลือกมหาวิทยาลัยภาษาและ
วัฒนธรรมปกกิ่ง Beijing Language and Culture University (BLCU) เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่ติดอันดับหนึ่งที่มีความ
เชี่ ย วชาญและมี ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ด ทางด า นการสอนภาษาจี น เป น ภาษาต า งประเทศในประเทศจี น (应届毕业生
网,2017) ในเมื่ อ เป น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญทางการการสอนภาษาจี น เป น ภาษาต า งประเทศและมี
ประสบการณส อนมายาวนานกวาหลักสู ตรฯต นแบบของจีน ดั งนั้นมหาวิท ยาลั ยนี้ได มี การจัด การเรี ย นสอนใหนักศึกษา
ตางชาติ ระดั บปริ ญญาตรีใ นสาขาวิชาภาษาจีนวิชาเอกภาษาจีนใหกับนักเรีย นตางชาติโ ดยมี การจัดรายวิชาที่ ยังใชอยู ในป
การศึกษาปจจุบันซึ่งใชปค.ศ.2016 ไดเหมือนและใกลเคียงหรือตางกับรายวิชาในหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนสําหรับ
นักเรียนต างชาติระดับมัธยมปลายขึ้นไปที่เปนตนแบบของจีนค.ศ.2002หรื อไมอยางไร สามารถศึกษาการจัดรายวิชาไดดั ง
ตารางตอไปนี้
ตารางที่ 2 รายวิชาของBLCUที่ใกลเคียงกับหลักสูตรฯตนแบบของจีน
ชั้นป
การจัดรายวิชาของBLCUค.ศ.2016ที่เหมือนหรือใกลเคียงกับรายวิชาในหลักสูตรฯ
ตนแบบของจีน ค.ศ.2002
1 1.ภาษาจีนระดับตน1-2 2.การฟงภาษาจีนระดับตน1-2 3.การอานภาษาจีนระดับตน1-2 4. การพูดภาษาจีนระดับ
ตน1-2 5. การเขียนเรียงความภาษาจีนเบื้องตน (เหมือนหรือใกลเคียงรางหลักสูตรฯตนแบบ 5 ใน 7 วิชา)
2 1.ภาษาจีนระดับกลาง 2. การฟงภาษาจีนระดับกลาง,การพูดภาษาจีนระดับกลาง 3.การอานภาษาจีนระดับกลาง 4.
การเขียนเรียงความภาษาจีนขั้นพื้นฐาน 5.อักษรจีนปจจุบัน 6.ภาษาหนังสือพิมพจีนขั้นพื้นฐาน 7.การแปลขั้นพื้นฐาน
(อังกฤษ-จีน,ญี่ปุน-จีน,เกาหลี-จีน,รัสเซีย-จีน) 8.และ 9.ประวัติศาสตรจีน 10. ภูมิศาสตรมนุษยศาสตรจีน 11.ศิลป
การเขียนพูกันจีนหรือการตอสูจีนวูซู (เหมือนหรือใกลเคียงรางหลักสูตรฯตนแบบ 11 ใน 13 วิชา)
3 1.ภาษาจีนระดับสูง 2.การพูดภาษาจีนระดับสูง 3.การเขียนเรียงความภาษาจีน 4.การอานขาว 5.การแปลอังกฤษจีน ,รัสเซีย-จีนระดับสูง,ปฏิบัติการแปลญี่ปุน-จีน(จดแปล),ปฏิบัติการแปลญี่ปุน-จีน(แปลปากเปลา),การแปลเกาหลีจีน(จดแปล),การแปลเกาหลี-จีน(แปลปากเปลา) 6.คําศัพทภาษาจีนปจจุบัน 7.ภาษาจีนโบราณ 8.สภาพและลักษณะ
พิเศษของประเทศจีน(4) 9. วรรณคดีจีนสมัยใหม,วรรณคดีจีนรวมสมัย 10. เรียนรูวัฒนธรรมจีน (เหมือนหรือ
ใกลเคียงรางหลักสูตรฯตนแบบ 10 ใน 13 วิชา)
4 1.สนทนาประเทศจีนสมัยใหม 2.เลือกอานวรรณกรรมจีนโบราณที่มีชื่อเสียง,เลือกอานวรรณกรรมจีนสมัยใหมและ
รวมสมัยที่มีชื่อเสียง(เทอมนี้หยุดชั่วคราว) 3.การบรรยายวัฒนธรรมจีนเปนภาษาอังกฤษ 4.วิทยานิพนธระดับปริญาต
รี (เหมือนหรือใกลเคียงรางหลักสูตรฯตนแบบ 4 ใน 7 วิชา)
(汉语学院,2016)
จากมุมมองของความเหมือน มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปกกิ่ง(BLCU)ไดมีการจัดรายวิชาที่เหมือนหรือคลาย
กับรายวิชาในหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนสําหรับนักเรียนตางชาติระดับมัธยมปลายขึ้นไปของจีน ค.ศ.2002 แมวา
ขณะนี้จะใชมาเปนระยะเวลา 15 ปมาแลวก็ตาม และที่สําคัญถาดูจากตามตารางที่ 2 จะเห็นไดวามีการจัดรายวิชาไดตรงตาม
ชั้นปอยูมาก สวนรายวิชาที่ไมเหมือนนั้นก็ตองเปนไปความทันสมัยหรือบริบทของสังคมนั้นๆ รวมถึงการวิจัยพัฒนาที่มาจาก
การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้น รายวิชาสวนหนึ่งที่แตกตางจากหลักสูตรฯตนแบบจะมีรายวิชาที่เหมือนหรือใกลเคียงกัน
แตแตกตางกันที่การจัดชั้นปเพื่อใหเหมาะกับบริบทตามจริง ดังนี้
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ตารางที่ 3 รายวิชาของBLCUที่ใกลเคียงกับหลักสูตรฯตนแบบของจีนแตตางกันที่การจัดชั้นป
เปรียบเทียบรายวิชาที่เหมือนหรือใกลเคียงกันแตแตกตางกันที่การจัดชั้นป
ชั้นป รายวิชาในหลักสูตรฯตนแบบของจีน ชั้นป
รายวิชาในสาขาภาษาจีน เอกภาษาจีน(สําหรับชาวตางชาติ)
ค.ศ.2002
ของ BLCUค.ศ.2016
2 อักษรจีนปจจุบัน,การออกเสียงภาษาจีน,ศิลปะการเขียนพูกันจีน
1 การอานเขียนอักษรจีน
2 การฟงขาว
3 การดูการฟงขาว
3 เศรษฐกิจจีนยุคปจจุบัน
4 เศรษฐกิจจีนสมัยใหม
ประวัติศาสตรจีนโบราณ
2 ประวัติศาสตรจีนโบราณ
ปรัชญาจีน
4 ปรัชญาจีนโบราณ
4 ไวยากรณภาษาจีน
3 ไวยากรณภาษาจีน
จากตารางจะเห็นไดวามหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปกกิ่ง(BLCU) มี 4 วิชาที่ปรับใหเรียนในชั้นปที่สูงกวาและมี
2 วิช าที่จัด ใหเรี ยนในชั้นป ที่ต่ํากวาในหลักสูตรฯตนแบบ แต ไมวาจะเปนการปรั บวิชาใหอยู ในชั้นปที่สู งกวาหรือต่ํ ากวา
หลักสูตรฯตนแบบไมมากไปกวาหนึ่งชั้นป สวนรายวิชาอื่นๆที่ไมมีในหลักสูตรฯตนแบบนั้นจะเนนไปทางลาม ทางสองภาษา
หรือทางธุรกิจระหวางประเทศใหเหมาะกับนักศึกษาตางชาติที่เลือกเรียนวิชาเอกตางๆของสาขาวิชาภาษาจีนของBLCU เมื่อดู
ในภาพรวมจาก 2 ตารางขางตนแลวสามารถสรุปไดวา การจัดรายวิชาในสาขาภาษาจีนเอกภาษาจีนสําหรับชาวตางชาติของ
BLCUค.ศ.2016 มีความแตกตางจากการจัดรายวิชาในหลักสูตรฯตนแบบของจีน ค.ศ.2002 ไมมาก
เปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรฯตนแบบของจีนกับรายวิชาในหลักสูตรเอกภาษาจีนระดับปริญญาตรีของจุฬาฯ
ถาประเทศจีนมีมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปกกิ่ง(BLCU)ที่เชี่ยวชาญดานการสอนภาษาจีนใหนักเรียนตางชาติ
ที่สุดแลว ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยใด สําหรับการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย ถาถามถึงมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
มีความเชี่ยวชาญและโดดเดนทางดานการสอนภาษามากที่สุดติดอันดับหนึ่งของประเทศไทยในป พ.ศ. 2560 นี้ คงหนีไมพน
คณะอักษรศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย(วิกิพิเดีย,2560) ที่มีประสบการณในการจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาไทย
มายาวนานพอสมควร โดยเฉพาะสาขาวิชาภาษาจีน ไดมีหลักสูตรวิชาเอกภาษาจีนขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2524 และปจจุบัน
สาขาวิชาภาษาจีนของจุฬาฯมีครบทั้ง 3 หลักสูตรตั้งแตระดับปริญญาตรี ปริญญาโทจนถึงระดับปริญญาเอกแลว (สาขาวิชา
ภาษาจีนจุฬาฯ.(ม.ป.ป.)) แลวทางหลักสูตรวิชาเอกภาษาจีนของจุฬาฯระดับปริญญาตรีนั้นไดมีการจัดรายวิชาไดเหมือนได
ใกลเคียงหรือตางกับรายวิชาในหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนสําหรับนักเรียนตางชาติระดับมัธยมปลายขึ้นไปที่เปน
ตนแบบของจีน ค.ศ.2002 มากแคไหนอยางไร เราสามารถศึกษาเปรียบเทียบขอมูลรายวิชาไดจากหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2557
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดดังตารางดานลางนี้
ตารางที่ 4 รายวิชาของจุฬาฯที่ใกลเคียงกับหลักสูตรฯตนแบบของจีน
ชั้นป การจัดรายวิชาหลักสูตรวิชาเอกภาษาจีนของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2557)ที่เหมือน
หรือใกลเคียงกับรายวิชาในหลักสูตรฯตนแบบของจีน ค.ศ.2002
1 1.ภาษาจีนกลางสําหรับผูเริ่มเรียน1-2,ภาษาจีนกลาง1-2 2.สนทนาภาษาจีนเบื้องตน1-2 (เหมือนหรือใกลเคียงราง
หลักสูตรฯตนแบบ 2 ใน 7 วิชา)
2 1.ภาษาจีนกลาง3-4 2.ทักษะการฟงและการพูดภาษาจีน1-2 3.การอานภาษาจีน1-2 (เหมือนหรือใกลเคียงราง
หลักสูตรฯตนแบบ 3 ใน 13 วิชา)
3 1.การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน 2.การแปลจีน-ไทย 3.ภาษาจีนโบราณ1-2 4.ภาษาจีนธุรกิจ 2 (เหมือนหรือใกลเคียง
รางหลักสูตรฯตนแบบ 4 ใน 13 วิชา)
4 1.สั ม นาเรื่ องสั้ นและนวนิยายจีนสมั ย ใหมจีน 2.คอมพิวเตอร แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศจีน3.ปริ ญ ญานิพ นธ12(โปรแกรมเกียรตินิยมแบบวิชาเอกเดี่ยว) (เหมือนหรือใกลเคียงรางหลักสูตรฯตนแบบ 3 ใน 7 วิชา)
(อักษรศาสตรจุฬาฯ,2557)
จากมุมมองของความเหมือนที่ดูตามตารางที่ 4 การจัดรายวิชาหลักสูตรวิชาเอกภาษาจีนของจุฬาฯมีการจัดรายวิชา
ที่เหมือนหรือคลายกับรายวิชาในหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนสําหรับนักเรียนตางชาติระดับมัธยมปลายขึ้นไปของจีน
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ค.ศ.2002 นอยมากกวาทาง BLCU และที่สําคัญไมไดจัดรายวิชาภาษาจีนระดับตน ระดับกลางและระดับสูงใหจากชั้นปที่1-3
แตจัดถึงแคชั้นปที่ 2 เทานั้นและยังมีการจัดวางรายวิชาสวนหนึ่งในชั้นปที่แตกตางจากหลักสูตรฯตนแบบของจีนแตตัวรายวิชา
นั้นเหมือนหรือใกลเคียงกัน ดังนี้
ตารางที่ 5 รายวิชาของจุฬาฯที่ใกลเคียงกับหลักสูตรฯตนแบบของจีนแตตางกันที่การจัดชั้นป
เปรียบเทียบรายวิชาที่เหมือนหรือใกลเคียงกันแตแตกตางกันที่การจัดชั้นป
ชั้นป รายวิชาในหลักสูตรฯตนแบบของจีน ค.ศ. ชั้นป
รายวิชาในหลักสูตรหลักสูตรวิชาเอกภาษาจีนจุฬาลงกรณ
2002
มหาวิทยาลัย(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
2 ศิลปะการเขียนตัวอักษรจีน
4 ภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน
2 อักษรจีน
3 วิวัฒนาการตัวอักษรจีน
3 การอานหนังสือพิมพจีน
4 การอานหนังสือพิมพจีน1-2
4 ไวยากรณภาษาจีน
3 ไวยากรณจีนกลาง
จากตารางจะเห็นไดวาจุฬาฯมี 4 วิชาที่ปรับใหเรียนในชั้นปที่สูงกวาและมี 1 วิชาที่จัดใหเรียนในชั้นปที่ต่ํากวาใน
หลักสูตรฯตนแบบ แตสวนใหญจะเปนการปรับวิชาใหอยูในชั้นปที่สูงกวาหรือต่ํากวาหลักสูตรฯตนแบบไมมากกวาหนึ่งชั้นป ที่
ปรับใหเรียนในชั้นปที่สูงขึ้นมากกวา1ชั้นปมีแควิชาเดียว คือวิชาภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน สวนรายวิชาอื่นๆที่ไมมีในหลักสูตรฯ
ตนแบบของจีนนั้นจะเนนไปการทองเที่ยว ความสัมพันธระหวางประเทศ สวนสาขาอื่นที่มาเรียนวิชาโทก็จะเนนไปทางการ
สื่อสาร การสื่อสารทางธุรกิจ การตางประเทศใหเหมาะบริบทของตน เมื่อดูในภาพรวมจาก 2 ตารางขางตนแลวสามารถสรุป
ไดวา การจัดรายวิชาในเอกภาษาจีนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีความแตกตางจากการจัด
รายวิชาในหลักสูตรฯตนแบบของจีน ค.ศ.2002 คอนขางมากเมื่อเทียบกับ BLCU
บทสรุปการเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรวิชาเอกภาษาจีนใหชาวตางชาติระดับปริญญาตรีของBLCUกับรายวิชาใน
หลักสูตรเอกภาษาจีนระดับปริญญาตรีใหนักศึกษาไทยของจุฬาฯ
จากผลการเปรียบเทียบรายวิชาเอกภาษาจีนของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยพบวา มีผลไมตางจากตารางที่ 4 รายวิชาของ
จุฬาฯที่ใกลเคียงกับหลักสูตรฯตนแบบของจีน แตก็มีที่ BLCUกับจุฬาฯปรับรายวิชาที่จัดตรงกันแบบชั้นปเดียวกันแตตางจาก
รางหลักสูตรฯตนแบบแบบของจีน คือ วิชาศิลปะการเขียนพูกันจีนในชั้นปที่ 2 และวิชาไวยากรณจีนในชั้นปที่ 3 สวนชั้นปอื่นๆ
เช น ชั้ นป ที่ 4 นอกจากผลไม ต างจากตารางที่ 4 แต มี เ พิ่ ม เติ ม คื อจุฬาฯและBLCUจัด สอนวิชาการแปลตรงกัน แต วิช า
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศจีนที่จุฬาฯจัดตรงกับรางหลักสูตรฯตนแบบของจีนแตBLCUไมไดจัดสอน สวนรายวิชา
อื่นๆก็มีที่จัดสอนใกลเคียงหรือเหมือนกันแตชั้นปไมตรงกัน เชน วิชาการฟง การอาน การพูดภาษาจีนขั้นพื้นฐานที่BLCUจัด
สอนแบบแยกทักษะทั้ง 3 ตั้งแตชั้นปที่ 1 แตจุฬาฯเริ่มจัดสอนชั้นปที่ 2 คือวิชาการอานภาษาจีน1-2 และวิชาทักษะการฟง
และการพูดภาษาจีน1-2 สวนวิชาภาษาหนังสือพิมพจีนขั้นพื้นฐานและวิชาการเขียนเรียงความภาษาจีนขั้นพื้นฐานที่ BLCU
จัดสอนในชั้นปที่ 2 แตจุฬาฯจัดสอนในชั้นปที่ 4 คือวิชาการอานหนังสือพิมพจีน1-2 และวิชาการเขียนภาษาจีน1-2 สวน
วิชาการแปลและวิชาการอานออกเสียงภาษาจีน BLCU เริ่มจัดสอนตอนชั้นปที่ 2 แตจุฬาฯเริ่มจัดสอนชั้นปที่ 3 คือวิชาการ
แปลจีน-ไทยและวิชาการสัทศาสตรภาษาจีนกลาง สวนวิชาการดูการฟงขาว BLCU จัดสอนในชั้นปที่ 3 แตจุฬาฯจัดสอนในชั้น
ปที่ 4 คือวิชาภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน สวนที่เหลือที่ BLCUกับจุฬาฯจัดเหมือนกันหรือใกลเคียงกันก็คลายกับตารางที่ 4 แตที่
นาสนใจคือจุฬาฯจัดสอนรายวิชาที่ใกลเคียงกันในชั้นปหลังๆจากของBLCU ถาดูจากขอมูลขางตนยังถือวาเปนขอมูลสวนนอย
เท านั้น สําหรับ ศึ กษารายวิช าในเอกวิชาภาษาจีนของทั้ งสองประเทศ เพราะมหาวิท ยาลั ยอื่นๆก็มี การจัด การรายวิชาให
เหมาะสมกับการเรียนการสอนหรือบริบทของตนถึงแมจะอยูในประเทศเดียวกันก็ตาม ยกตัวอยางรายวิชาในครั้งที่ผานๆมา
ของหลั ก สู ต ร ศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาจี น ของมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น (ระบบฐานข อ มู ล หลั ก สู ต ร
มหาวิทยาลัยขอนแกน,ม.ป.ป.)และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(หลักสู ตรปรับปรุงป พ.ศ.2553) (ภาควิช าภาษาตะวันออก
,2553) เมื่อเทียบกับหลักสูตรฯตนแบบของจีน ค.ศ.2002 ก็จะมีความเหมือนกันแตไมมาก และแตกตางจากของจุฬาฯตรงที่
บางมหาวิทยาลัยของไทยมีรายวิชาที่มากกวา แตโดยรวมจะจัดสอนเปนภาษาจีนระดับตนใหชั้นปที่1 ระดับกลางใหชั้นปที่ 2
ระดับสูงใหชั้นปที่ 3 ตามแนวทางประเทศจีน แตทางจุฬาฯจะจัดสอนถึงแคชั้นปที่ 2 สวนรายวิชาที่จัดคลายๆกันคือดานการ
ออกเสียงภาษาจีน (บางมหาวิทยาลัยก็จัดไวชั้นปที่1) ภาษาจีนเพื่อการการทองเที่ยว ธุรกิจ ความสัมพันธระหวางประเทศเปน
1

การอานเขียนอักษรจีน
การดูฟงพูดภาษาจีน
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ตน ซึ่งทางเมืองไทยจะจัดวิชาเหลานี้ไวที่ป 3-4 สวนทางประเทศจีนหรืออาจารยชาวจีนที่ถูกสงไปสอนภาษาที่ตางประเทศก็ไม
ตางกัน มีการปรับรายวิชาของหลักสูตรนั้นๆใหเหมาะสมกับความรูที่ตนเรียนมาและไดผลเปนที่พอใจ ตัวอยางสถาบันขงจื๊อที่
ตั้งอยูทั่วโลกไดยกตัวอยางอาจารยอาสาสมัครชาวจีนชื่อจี่ซิน(纪新)ของสถาบันขงจื้อที่ประเทศจอรแดนไดแกปญหาการ
จัดรายวิชาที่The University of Jordan เพราะเห็นวาเนนภาคทฤษฎีมากไปและเวลาสอนก็จํากัด ทางอาจารยสอนภาษาจีน
ไดจัดสอนวิชาทักษะรวมฟงพูดอานเขียนใหเรียนโดยไมสอนแยกทักษะตางๆเปนเลมตางๆแบบเดิม คือจัดสอนจากชั้นปที่1-3
แบงเปนฟงพูดและอานเขียน 2 ประเภท มีระดับตน ระดับกลางและระดับสูง สวนชั้นปที่ 4 จึงจะมีการแปล วรรณกรรมจีน
เปนต น แตตั้งแตชั้นปที่ 3 ขึ้นไปสามารถเรีย นวิช าเลือก เชน สภาพทั่วไปเกี่ย วกับ ประเทศจีน ภาษาจีนเพื่ อการทองเที่ย ว
ภาษาจีนธุรกิจ การเขียนเรียงความที่ใชจริง อักษรจีนกับวัฒนธรรมจีน ภาพยนตจีนเปนตน (2002.世界汉语教
学学会通讯,2014)เมื่อเปรีย บเทียบกับBLCUแลวจะมี สวนที่เหมือนและต าง สวนที่เหมือนคื อจัดสอนวิชาทักษะ
รวมที่มีระดับตน ระดับกลางและระดับสูงถึงจากชั้นปที่ 1-3 สวนที่ตางคือBLCUจะจัดสอนทักษะฟง พูด อาน เขียนแบบแยก
สวนนี้จะคลายกับทางหลายมหาวิทยาลัยในไทยที่มีการจัดรายวิชาฟงพูดและอานเขียนทักษะคูโดยเฉพาะวิชาฟงพูด และที่
ตางกันอีกสวนคือBLCUจะมีวิชาเลือกเกี่ยวกับภาษาจีนใหตั้งแตชั้นปที่ 2 สวนทางมหาวิทยาลัยในไทยก็จะจัดวิชาเลือกใหตั้งแต
ชั้นปที่ 2 หรือชั้นปที่ 3 ขึ้นไป
ดังนั้นสามารถสรุปการเปรียบเทียบระหวาง BLCUกับจุฬาฯไดวา โดยทั่วไปตรงสวนเคาโครงหลักคือภาษาจีนทักษะ
รวมฟ งพูดอานเขี ยนภาษาจีนกลางระดั บตน ระดับ กลาง ระดับสูง จะเรี ยนถึง ชั้นปที่ 3 ยัง คงเหมือนเดิม ซึ่งตรงนี้หลั กสูต ร
ปรับปรุงพ.ศ.2557ของทางจุฬาฯจะแตกตางคือจัดถึงชั้นปที่ 2 ไมถึงชั้นปที่ 3 สวนวิชาเลือกโดยทั่วไปจะมีใหตั้งแตป 2 ขึ้นไป
และที่สําคัญทางBLCUมีการจัดการสอนที่หลากหลายเพื่อรองรับนักศึกษาจากประเทศตางๆทั่วโลกไดมากกวา เชน วิชาการ
แปลก็จะมีแปลหลายภาษา ไมเหมือนประเทศไทยที่มีการแคแปลไทย-จีน จีน-ไทยเพราะมีกลุมเปาหมายเฉพาะคนไทย สวนนี้
BLCUมีหลากหลายกวา เชน วิชาการแปล อังกฤษ-จีน ญี่ปุน-จีน เกาหลี-จีน รัสเซีย-จีนหรือจะเปนวิชาเกี่ยวกับมนุษยศาสตร
ของจีนหรือทางธุรกิจก็หลากหลายกวา สวนวิชาภาษาอังกฤษ BLCUก็มีการจัดสอนตั้งแตชั้นปที่1 ขึ้นไปเหมือนกับประเทศไทย
แตอาจมีแทรกเปนบางวิชา เชน วิชาบรรยายวัฒนธรรมจีนเปนภาษาอังกฤษที่การจัดสอนตั้งแตชั้นปที่ 2 ขึ้นไป สวนวิชาอื่นๆ
นั้นมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่สํารวจอยางคราวๆจะจัดสอนตางจากวิชาในหลักสูตรฯตนแบบของจีนโดยสวนใหญ เพื่อให
เหมาะกับบริบทของตนเอง ซึ่งตางจากBLCUถึงแมจะมีการจัดการเรียนการสอนนักเรียนตางชาติมากอนหลักสูตรฯตนแบบ
ของจีนค.ศ.2002 แตก็จัดรายวิชาสวนใหญตามหลักสูตรฯตนแบบของจีนอยู จากขอมูลลาสุดขางตนถึงแมBLCUกับจุฬาฯจะ
จัด รายวิช าที่แ ตกต างมาก แต ภาพรวมก็ยั งถื ออยู ในกรอบที่มี เกี่ย วกับ ฝกทักษะเฉพาะด าน ความรู ท างภาษา ความรูท าง
มนุษยศาสตรของจีน ความรู ที่สามารถนําไปประกอบอาชีพ ที่เกี่ยวกับ ภาษาจีนเปนตน ซึ่ง ตรงจุดนี้ม หาวิทยาลั ยตางๆของ
ประเทศไทยและจีนจะมีใหเลือกเรียนมากนอยตางกัน แตตางก็ยังมีการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะ
1) ควรศึกษาการพัฒนาการลดรายวิชาเดิมหรือเพิ่มวิชาใหมและจัดสอนใหเหมาะสมกับระดับชั้นปใหทันสมัย 2)
ควรศึกษาการมีวิชาใหเลือกหลากหลายใหมากหรือมีวิชาใหนอยลงแตเจาะจงถึงจะมีประสิทธิภาพเหมาะกับบริบทตน 3) ควร
ศึกษาการจัดการรายวิชาหลักสูตรเอกภาษาจีนของไทยและจีนในแตละมหาวิทยาลัยใหหลากหลายมากยิ่งขึ้น
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บทคัดยอ
การศึกษาเรื่อง การคาดการณพื้นที่เสี่ยงตอความเสียหายหากเกิดเหตุการณเกิดน้ําทวม บริเวณพื้นที่เศรษฐกิจ ใจ
กลางกรุงเทพมหานคร พื้นที่ศึกษา เขตบางรักและเขตปทุมวัน มีวัตถุประสงคหลัก เพื่อจัดทําแผนที่บริเวณที่เสี่ยงตอการเกิด
ความเสียหายเมื่อถูกน้ําทวมในระดับตาง ๆ โดยในการดําเนินงานเพื่อจัดทําแผนที่บริเวณพื้นที่ที่เสี่ยงตอการเกิดความเสียหาย
เมื่อถูกน้ําทวมในระดับต าง ๆ นั้น ผูวิจัย ไดเลื อกใช กระบวนการทางภู มิสารสนเทศและการลงสํารวจพื้นที่ จากนั้นจึงสราง
รูปแบบสถานการณระดับน้ําทวมขั้นตาง ๆ เพื่อทําการหาพื้นที่เสี่ยงตอความเสียหายเมื่อเกิดเหตุการณน้ําทวมขึ้น จากขั้นตอน
ดังกลาวพบวาพื้นที่ศึกษาเขตปทุมวันและบางรัก มีส ภาพภูมิประเทศเฉลี่ยอยูในระดับต่ํ าเมื่อทําการจําลองระดับน้ําทวม 1
เมตรเปนผลใหเกิดความเสี่ยงตอความเสียหายสูงเกือบทั้งพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณยานการคาแหลงทองเที่ยว สยาม เซ็นทรัล
เวิล ด ยานแหลง ธุร กิจโซนสีล มบางสวน ในระดั บ 2 และ 3 เมตร พื้ นที่ศึ กษามี ความเสี่ย งไดรั บความเสี ยหายจากน้ําทวม
ทั้งหมด จากนั้นผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดมาทําการประมวลผลในรูปแบบ 3 มิติ เพื่อแสดงการจําลองสถานการณของพื้นที่เมื่อเกิด
น้ําทวมใหเห็นชัดขึ้น โดยขอมูลจากการศึกษาครั้งนี้ชวยใหทราบถึงบริเวณที่เสี่ยงตอความเสียหายเมื่อเกิดน้ําทวม และชวยให
หนวยงาน องคกรตาง ๆ สามารถนําไปใชวางแผนเพื่อปองกันปญหาน้ําทวมในพื้นที่ และยังสามารถนําไปประยุกตใชกับพื้นที่
อื่น ๆ ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัด ตาง ๆ ได อีกทั้ งยังสามารถนําไปใชใ นการเรียนการสอนให แกนักศึกษา ประชาชน
หนวยงาน องคกรที่สนใจ เพื่อเตรียมพรอมรับมือกับปญหาน้ําทวมตอไป
คําสําคัญ: การคาดการณพื้นที่เสี่ยง, พื้นที่เศรษฐกิจกรุงเทพ, น้ําทวมกรุงเทพมหานคร
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Abstract
Research Study of The Prediction of flood risk area in Business central district of Bangkok. Site
Bangrak area and Pathumwan area. Main purpose to map the risk of flood damage at various levels. By
working to map areas that are vulnerable to flood damage at various levels. Researchers have chosen to
use geospatial processes and survey areas. Then, they created a different flood situation. To answer the
research objectives.
The results of the study showed that Study area Pathumwan and Bangrak The average terrain is
low when the flood level is simulated at 1 meter, resulting in a high risk of damage to the entire area.
Especially in the commercial area of Siam Central World. Silom zone business area in part 2 and 3 meters.
The study area is vulnerable to flood damage. The researcher then presented the data to be processed in
a 3D model to show the simulation of the flooding area.
The information provided in this study provides an indication of areas at risk of flood damage.
And help the agency. Organizations can use the plan to prevent flooding in the area. It can also be
applied to other areas in Bangkok. And provinces. It can also be used for teaching students, people,
organizations, organizations interested to prepare for the next flood problem.
Keyword: Predict Risk area, Business central district, Bangkok, Flood Bangkok
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บทนํา
ปญหาอุทกภัยหรือปญหาน้ําทวม เปนภัยพิบัติที่สรางความเดือดรอนใหกับการดําเนินชีวิตของประชาชนอยูบอยครั้ง
สาเหตุ ที่เกิด ขึ้นนั้นสามารถแบ งได 2 สาเหตุคือ จากธรรมชาติและจากฝมือมนุษย โดยรูป แบบการตั้ง ถิ่นฐานบนสภาพภู มิ
ประเทศที่เปนพื้นที่ราบลุมแมน้ํา ทําใหน้ําทวมถึงไดงายประกอบกับสภาวะอากาศที่มีการแปรปรวน การบริหารจัดการน้ําที่มี
ความผิดพลาด หรือการใชประโยชนที่ดินที่ไมถูกตอง ลวนแตเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาน้ําทวมไดทั้งสิ้น(อภิรดี บรรณสาร
,2559, หนา 9)
กรุงเทพมหานคร เปรียบเปนศูนยกลางทั้งทางดานการปกครอง ดานเศรษฐกิจ และดานเทคโนโลยี ที่สะทอนใหเห็น
ถึงความเจริญของประเทศ หลาย ๆ พื้นที่ของกรุงเทพถูกผลักดันใหเปนพื้นที่สําคัญทางดานเศรษฐกิจ ดานการทองเที่ยวและ
ดานที่อยูอาศัย โดยในสวนพื้นที่ใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร เชน เขตปทุมวัน เขตบางรัก มีการกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ใหเปนพื้นที่พาณิชยกรรมและเปนศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งยาน
สยาม แหลงการคา แหลงทองเที่ยว ยานสีลม แหลงงาน แหลงธุรกรรมตาง ๆ (ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร, 2556)
แมวาพื้นที่เศรษฐกิจใจกลางกรุงเทพมหานครที่มีความเจริญอยางเต็มรูปแบบ แตก็ยังถือวาเปนอีกพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
ตอการเกิดปญหาน้ําทวม เนื่องจากสภาพของระดับความสูงพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉลี่ยมีระดับต่ํา เสี่ยงตอการถูกน้ําทวม
ไดงาย ดังนั้นพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานครอาจจะไมสามารถหลีกเลี่ยงความเสียหายไดหากเกิดภัยพิบัติน้ําทวมไมวาจะเปนน้ํา
ทวมจากฝนตกหนัก น้ําขัง หรือน้ําทวมรุนแรงดังเชนเหตุการณเมื่อป 2554 (ไทยรัฐออนไลน, 2555)
ซึ่งจากเหตุการณน้ําทวมกรุงเทพมหานครในอดีตที่ผานมาสงผลกระทบอยางมหาศาลทั้งทางเศรษฐกิจ การทองเที่ยว
และที่ อยูอาศั ย ดั ง นั้นจึง ทํ าให เราไม สามารถที่ จะมองข ามความเสี ยหายที่ เกิด ขึ้นกับ ใจกลางกรุ ง เทพมหานครไดห ากเกิด
เหตุการณน้ําทวมขึ้น แมวารัฐบาลจะมีมาตรการปองกันพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญนี้ไว แตไมมีอะไรมารับรองไดวาพื้นที่นี้จะไมถูก
น้ําทวมเลย เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจมีความรุนแรงกวาในอดีต เชน ศูนยการคา และแหลงพาณิชยกรรมตาง ๆ มีความ
เสี่ยงที่จะไดรับความเสียหายโดยตรง อาจสงผลใหความเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจไดรับความเสียหาย
ทางคณะผู จัด ทําจึง เล็ งเห็ นวา หากมี การคาดการณเ หตุ การณน้ําทวมในบริ เวณใจกลางกรุ งเทพมหานครจะเป น
แนวทางในการวางแผนการปองกันพื้นที่เสี่ยงและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งอาจเปนตนแบบในการดําเนินการเพื่อ
ตอยอดไปใชในพื้นที่ตาง ๆ ของกรุงเทพมหานครตอไป ทั้งนี้ในการดําเนินงานวิจัย ผูศึกษาไดรวบรวมแนวความคิด ทฤษฎี
และตัวอยางงานวิจัย ที่มีความเกี่ยวของ เพื่อใหรูป แบบการดํ าเนินงานเปนไปอยางมีหลักการของการทําวิจัย แนวความคิ ด
ทฤษฎี และตัวอย างงานวิจัย ที่ไ ดรวบมาใชทั้ง แนวคิดเรื่องพื้นที่เสี่ยตอการเกิดอุทกภัย โดย Richard c.ward (2006) ได
กลาวถึงพื้นที่เสี่ยงตออุทกภัยไววา พื้นที่เสี่ยงตออุทกภัยนั้นจะตั้งอยูในพื้นที่ที่มีลักษณะเปนที่ราบ และที่ราบน้ําทวมถึง และ
สวนหนึ่งมาจากมนุษยที่ทําการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทําใหการดูดซึมน้ําของดินไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
ประเสริฐ มิลินทางกูร (2533) ไดกลาวถึงอุทกภัยไววา ภัยที่เกิดจากน้ําทวมเปนสภาวะที่มีระดับน้ํา ไหลในลําธาร
ไหลบามาสูงกวาระดับฝงลําธารผิดปกติในชวงใดชวงหนึ่งในลําธารธรรมชาติหรือที่มนุษยสรางขึ้น ภัยดังกลาวจะมีความหนัก
เบามากนอยประการใดขึ้นกับสภาวะและขนาดของน้ําทวมนั้น ๆ กลาวคือ ถาอุทกภัยเล็กนอยก็จะทําใหเกิดความรําคาญใน
การเดินทาง ทรัพยสินเสียหายไมมากนัก ถาขนาดของอุทกภัยใหญโตกวางขวางหรือเกิดขึ้นรวดเร็วฉับพลันก็จะทําใหเกิดความ
เสียหายแกทรัพยสินและอาคารบานเรือนเปนจํานวนมากรวมไปถึงการสูญเสียชีวิตของผูคน ในดานของแนวคิดเรื่องพื้นที่เสี่ยง
อุทกภัย ESCAP (1984) ระบุวา การพิจารณากําหนดขอบเขตของพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยมีความสําคัญมาก เนื่องจากเปนขอมูล
เบื้องตนในการวางแผน ประกอบกับเปนเครื่องมือที่จําเปนในการเตรียมการปองกันน้ําทวม และ Tingsanchali (1996) การ
กําหนดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยเปนปจจัยสําคัญในการวางแผนปองกันน้ําทวม โดยการประมวลความรูจากการสํารวจลักษณะลุมน้ํา
สภาพการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน แนวความคิดของประชาชน ความเสียหาย ลักษณะอุทกภัย และศึกษาเสนทาง
การระบายน้ําทวม
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ทั้งนี้ในงานวิจัยผูวิจัยไดกําหนดการศึกษาโดยมุงเปาไปที่พื้นที่พาณิชยกรรมในยานเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร
โดยไดนําแนวคิ ดเกี่ย วกับ ปจจัย ที่มีอิท ธิพลตอการใช ที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรมมาประกอบ ซึ่ง มีผูให นิยามไวเ ชน Keeble
(1969) ไดกลาวถึงการใชพื้นที่กลางใจเมืองไวดังนี้ ศูนยกลางเมือง คือพื้นที่ที่ใชเปนยานการคาและการบริการ พื้นที่ศูนยกลาง
เมื องมี ค วามสํ าคัญ ควรเป นที่ ป ระกอบไปด วย สํ านักงาน ธุร กิจต าง ๆ ร านค า พื้ นที่ ราชการ โรงหนัง ห างสรรพสิ นค า
Proudfoot(อางถึงในเจนการ เจนการกิจ 2547) เขตยานการคากลาง เปนจุดที่เรียกไดวาหัวใจของการบริการภายในเมือง
เปนแหลงรวม หางราน ธุรกิจ การบริการ มากกวาที่ใดๆ อาจสังเกตเห็น อาคารสูง ๆ หางสรรพสินคาขนาดใหญ โรมแรมหรือ
กิจการอื่น ๆ ในพื้นที่
นอกจากนี้ในดานการวิเ คราะห ขอมู ลผู วิจัย ไดเ ลือกใช กระบวนการGIS หรือระบบสารสนเทศทางภู มิศาสตร ซึ่ง มี
รายละเอียด แนวคิดความสําคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ดังตอไปนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร หรือ Geoinformation Technology เปนเทคโนโลยีที่ตอยอดมาจากองคความรูทางภูมิศาสตร ในดานการเรียนรูเกี่ยวกับพื้นที่ การ
วิเคราะหขอมูลเชิงพื้นและการแสดงผลขอมูล โดยใชอุปกรณอิเลคทรอนิคสหรืออุปกรณคอมพิวเตอรในการทํางาน ซึ่งเป น
กระบวนและเปนเทคโนโลยีที่ชวยใหมิติการเรียนรูขอมูลทางภูมิศาสตรเปดกวางออกไป เทคโนโลยีทางภูมิสารสนเทศประกอบ
ไปดวย 3 คือ
• ระบบการสํารวจขอมูลระยะไกล (Remote sensing)
เปนระบบการไดมาซึ่งขอมูลรูปแบบหนึ่งของกระบวนการทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร โดยใชอุปกรณรับ/สง
ขอมูล ผานหลักการแผรังสีคลื่นแมเหล็กไฟฟา และการสะท อนกลับของวัตถุที่อยูไกลออกไป สูเครื่องรับขอมูล เชน กลอง
ถายรูป ดาวเทียม รูปภาพ ภาพทางอากาศ ภาพดาวเทียม เปนตน
• ระบบระบุพิกัดบนพื้นโลก (Global Positioning System)
เปนระบบที่ใชในการระบุพิกัด ตําแหนง หรือใชสําหรับนําทาง โดยอาศัยขอมูลจากดาวเทียมสําหรับระบุ
พิกัด ที่โคจรอยูรอบโลก ในการยืนยันตําแหนง ซึ่งดาวเทียมจะสงสัญญาณมาสูเครื่องรับและแสดงคาพิกัด หรือขอมูลเชิงพื้นที่
ตาง ๆ ใหผูใชไดทราบ ซึ่งในปจจุบันอุปกรณสําหรับรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อระบุพิกัดมีอยูหลากหลาย ทั้งแบบเคลื่อนที่ แบบ
นาฬิกาขอมือ หรือแบบแอพพลิเคชั่นบนมือถือ
• ระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System)
คือ ระบบการจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห และแสดงผลขอมู ลทางภู มิส ารสนเทศ ที่มีอยูหลากหลายให
สามารถทํางานไดอยางเปนระบบ โดยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรนั้นจะทํางานผานทางโปรแกรมทางภูมิศาสตร ซึ่งใน
ปจจุบันมีอยูหลากหลายโปรแกรม เชน Arcgis Qgis Erdas และอีกมากมาย โดยในการทํางานนั้นจะจัดทําบนขอมูล 2 รูปแบบ
ไดแก
• ขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ประเภทขอมูลเชิงพื้นที่ไดแก จุด เสน พื้นที่รูปปด และRaster
• ข อมูลที่ไมปรากฏบนพื้นที่ (Non-Spatial data) ประเภทขอมูลที่ไมปรากฏบนพื้ นที่ ไดแกขอมูลเชิ ง
บรรยาย ขอมูลเชิงสถิติ ขอมูลตาราง ซึ่งเปนสวนที่ทําใหขอมูลเชิงพื้นที่มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
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ภาพที่ 1 แสดงรูปแบบการซอนทับชั้นขอมูลของระบบGIS ที่มา: http://gisgeography.com
จากที่ ไ ด กล าวมาทั้ ง หมดคื อแนวคิ ด ทฤษฏี ที่ นํามาใช ใ นการดํ าเนินงานวิจัย นี้ เทคนิค ทางภู มิ ส ารสนเทศเป น
เครื่องมือที่จะชวยใหการแสดงผลของขอมูลสถานการณน้ําทวมไดชัดเจนยิ่งขึ้น ประกอบกับองคความรูเรื่องพื้นที่เศรษฐกิจ
พาณิชยกรรม ที่เปนตัวบงบอกความสําคัญ และสาเหตุที่วาทําไมถึงตองปองกันน้ําทวมในพื้นที่เศรษฐกิจแหงนี้
วัตถุประสงคในการวิจัย
 เพื่อจัด ทําแผนที่บ ริเวณที่ เสี่ ยงต อการเกิด ความเสีย หายเมื่ อถู กน้ําทวมในระดับ ตางๆ โดยจะ
แสดงผานการวิเคราะหสรางระดับน้ําทวม 1/2/3 เมตรและซอนทับชั้นขอมูล อาคาร ถนน ทาง
น้ํา
 เพื่อจัดทําขอมูลพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดน้ําทวมและแสดงผลในรูปแบบ3มิติ โดยนําเอาชุดขอมูลที่
ได จากวัต ถุ ประสงค ข อที่แ รก มาแสดงในรู ป แบบ 3 มิติ เ พื่ อให เ ห็นถึ ง ระดั บ น้ําท วมต อพื้ นที่
อาคาร และสิ่งปลูกสรางตาง ๆ ไดชัดเจนยิ่งขึ้น

พื้นทีศ่ ึกษา
พื้นที่ยานธุรกิจ พาณิชยกรรม ที่มีการกระจุกตัวของหางสรรพสินคา อาคารสํานักงาน แหลงทองเที่ยว
แหลงงาน ในเขตบางรักและเขตปทุมวัน
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แผนที่ท1ี่ แสดงขอบเขตพื้นที่ศึกษา ที่มา ผูวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
ในการดํ าเนินงานวิ จัย ผู วิจัย ได ทํ าการวางแบบแผนการดํ า เนินงานไวเ ป นลํ าดั บ ขั้ นตอน เพื่ อให การ
ดําเนินงานเปนไปอยางมีระบบ โดยรูปแบบการดําเนินงานและวิธีวิจัยมีดังตอไปนี้
1. การเก็บขอมูล
ผูวิจัยไดทําการรวบขอมูลเชิงพื้นที่แบบตางๆ เพื่อนํามาวิเคราะหและสรางระดับน้ําทวม โดยเลือกใชขอมูลดังนี้ 1.
ขอมูลการใชประโยชนที่ดิน นํามาตรวจหาพื้นที่พาณิชยกรรม 2. ขอมูลการใชอาคารและสิ่งปลูกสรางในรูปแบบกิจกรรมเชิง
พาณิช 3. ขอมูลทั่วไปของพื้นที่ เชน ถนน ทางน้ํา ขอบเขตการปกครอง 4. ขอมูลจุดระดับความสูงของพื้นที่ศึกษาที่ไดจาก
Gistda 5. ขอมูลระดับความสูงเชิงเลขของพื้นที่(DEM) นอกจากนี้ ผูวิจัยไดทําการลงพื้นที่ ทําการสํารวจและเช็คคาระดับ
ความสูงของพื้นที่เพื่อตรวจสอบความถูกตองกับขอมูลที่ใชในการวิเคราะห รวมถึงอัพเดตฐานขอมูลชั้นความสูงของอาคารและ
สิ่งปลูกสรางตางๆใหเปนปจจุบัน
2. การวิเคราะหขอมูล
เพื่ อให การดํ าเนินงานบรรลุ ตามวัต ถุ ป ระสงค ทั้ ง 2 ขอผู วิจัย ไดเ ลื อกใชกระบวนการวิเคราะห ขอมู ล โดยอาศั ย
เครื่องมือทางภูมิสารสนเทศ เชนโปรแกรม Arcgis , Google earth pro นํามาประยุกตวิเคราะหหาพื้นที่เสี่ยง และสรางภาพ3
มิติ โดยมีขั้นตอนดังนี้

2.1 เพื่อจัดทําแผนที่บริเวณที่เสี่ยงตอการเกิดความเสียหายเมื่อถูกน้ําทวมในระดับตางๆ
นําชั้นขอมูล อาคาร การใชประโยชนที่ดิน ถนน ทางน้ํา ภาพดาวเทียม ซอนทับกัน เพื่อแสดงรูปแบบขอมูลของพื้นที่
จากนั้น ใชการแปลงคาจุดระดับความสูง และคํานวณ Raster Calculator ใชสูตรคํานวณ DEM_Raster"<=ระดับน้ําทวมที่
ตองการ เพื่อสรางน้ําทวมในระดับตางๆ เชน 1เมตร 2เมตร 3เมตร
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ภาพที่ 2 แสดงรูปแบบการคํานวณ ที่มา http://desktop.arcgis.com
2.2 เพื่อจัดทําขอมูลพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดน้ําทวมและแสดงผลในรูปแบบ3มิติ
นําผลลัพธที่ไดจากขั้นตอนแรกมาแสดงในโปรแกรมArc scene โดยใชชั้นขอมูลอางอิงระดับสูงของพื้นที่ซอนทับ
กับขอมูลความสูงระดับน้ําทวมที่เกิดขึ้น

ภาพที่ 3 แสดงตัวอยางการทํา 3มิติกับสถานการณน้ําทวม ที่มา ttps://learn.arcgis.com

ผลการวิจัย
จากการวิเคราะหและสรางระดับน้ําทวมทั้ง 3 ระดับบนพื้นที่ศึกษาผูวิจัยพบวา ความเสี่ยงของการเกิดความเสียหาย
ของพื้นที่เมื่อเกิดเหตุการณน้ําทวมจะสัมพันธกับระดับความสูง-ต่ําของพื้นที่ กลาวคือน้ําจะเขาทวมในบริเวณพื้นที่ที่มีระดับต่ํา
กอน โดยในระดับน้ําทวม 1เมตร พื้นที่ศึกษาไดรับผลกระทบในหลายสวน เชน ตอนบนของพื้นที่บริเวณ สยาม สยามพารา
กอน เซ็นทรัลเวิลด ตอนกลางของพื้นที่ บริเวณแขวงวังใหม และทางตอนลางบริเวณสีลม (แผนที่ที่ 2 ) ตอมาในระดับน้ําทวม
2 เมตร จากการจําลองสถานการณ( แผนที่ที่ 3 ) แสดงใหเห็นวาระดับความสูงของน้ําทวมไดขยายไปทั่วทั้งพื้นที่เนื่องจากวา
ระดับน้ําที่สูงขึ้นจะไหลเขาสูพื้นที่ศึกษาที่มีระดับต่ํากวาตอไป ซึ่งในฉากจําลองสถานการณในระดับ 3 เมตร แสดงใหเห็นวา
การเพิ่มขึ้นของพื้นที่เสี่ยงตอการไดรับความเสียหายมากขึ้นอยางเห็นไดชัด ระดับน้ํา 3 เมตรไดเขาทวมพื้นที่ศึกษาหมดทั้ ง
พื้นที่ ( แผนที่ที่4 )
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แผนที่ที่ 2 แสดงน้ําทวม 1 เมตรบนพื้นที่ศึกษา ที่มาผูวิจัย

ภาพที่ 4 แสดงการจําลองสถานการณ
น้ําทวมระดับ 1 เมตร ในรูปแบบ 3 มิติ
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แผนที่ที่ 3 แสดงน้ําทวม 2 เมตรบนพื้นที่ศึกษา ที่มาผูวิจัย

ภาพที่ 5 แสดงการจําลองสถานการณ
น้ําทวมระดับ 2 เมตร ในรูปแบบ 3 มิติ

แผนที่ที่ 3 แสดงน้ําทวม 2 เมตรบนพื้นที่ศึกษา ที่มาผูวิจัย
แผนทีท่ ี่ 4 แสดงน้ําทวม 3 เมตรบนพื้นที่ศึกษา ที่มาผูวิจัย
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ภาพที่ 6 แสดงการจําลองสถานการณ
น้ําทวมระดับ 3 เมตร ในรูปแบบ 3 มิติ
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
การดํ าเนินงานวิจัยเรื่อง การคาดการณพื้นที่เ สี่ ยงต อความเสี ย หายหากเกิดเหตุ การณเกิดน้ําทวม บริเ วณพื้ นที่
เศรษฐกิจ ใจกลางกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบถึงพื้นที่ที่เสี่ยงตอความเสียหายหากเกิดเหตุการณน้ําทวม
บนพื้นที่ศึกษา ที่เ ปนพื้ นที่แหลงการคาและย านพาณิชยกรรมแหลง ใหญ ใจกลางกรุงเทพมหานคร กินอาณาเขตพื้นที่การ
ปกครอง 2 เขตได แก 1. เขตปทุม วันและ 2. เขตบางรั ก พร อมกันนั้นผู วิจัยจะทําการสร างแผนที่ พื้นที่ เสี่ ยงเพื่อใช ในการ
วางแผนปองกันยามเกิดเหตุการณน้ําทวมในระดับตางๆ พรอมทั้งแสดงเปนรูปแบบ3มิติ วาสงผลอยางไรบางตอพื้นที่ศึกษา
ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานของงานวิจัยไววา “เมื่อระดับความสูงของน้ําเพิ่มขึ้น พื้นที่เศรษฐกิจ พาณิชยกรรมในเขตพื้นที่
ศึกษา มีความเสี่ยงที่จะไดรับความเสียหายจากเหตุการณน้ําทวมทั้งหมด” ผลจากการวิเคราะหและสรางระดับน้ําทวมบนพื้นที่
ศึกษาพบวาเปนไปตามสมมติฐานที่ไดตั้งไว โดยจากการจําลองระดับน้ําทวม 1 2 และ 3 เมตร แสดงใหเห็นวา ความเสี่ยงตอ
การเกิดความเสียหายของพื้นที่ศึกษาเพิ่มขึ้นตามความสูงของระดับน้ํา ซึ่งสามารถอธิบายไดวา เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของ
พื้นที่ศึกษามีระดับความสูงไมมากนัก( แผนที่ที่ 5 ) โดยคาเฉลี่ยอยูประมาณ 40 เซนติเมตร – 2เมตร ทําใหเมื่อเกิดเหตุการณ
น้ําทวม ไมวาจะฝนตก น้ําทะเลหนุน หรืออุทกภัยอื่นใดน้ําจะเขาทวมพื้นที่ไดโดยงาย โดยเฉพาะพื้นที่ตอนบนและตอนกลาง ที่
เปนแหลงของยานการคา หางสรรพสินคา (สยามสแควร สยามพารากอน Central world) หรือแมกระทั่ง แหลงงาน อาคาร
สํานักงานตาง ๆ สถาบันการศึกษา มีความเสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบทั้งหมด

แผนที่ที่ 5 แสดงน้ําแสดงคาระดับความสูงภูมิประเทศบนพื้นที่ศึกษา ที่มาผูวิจัย
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นอกจากนี้ในการดําเนินงานวิจัย ผูวิจัยไดเลือกใชเครื่องทางภูมิสารสนเทศ ในการวิเคราะหและประมวลผลขอมูล
ประกอบกับการลงสํารวจความถูกตองของขอมูลบนพื้นที่ศึกษา ทําใหบรรลุถึงวัตถุประสงคทั้ง 2 ขอของงานวิจัย คือ
1. สามารถสรางแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงตอความเสียหายหากเกิดน้ําทวมในระดับตางๆ โดยใชการประยุกตระบบภูมิ
สารสนเทศ กระบวนการทางGISและโปรแกรมGIS ในการวิเคราะหประมวลผลและสรางเปนแผนที่
2. สามารถสรางและแสดงขอมูลในรูปแบบ 3 มิติ เพื่อแสดงมิติเชิงพื้นที่ใหเห็นภาพของสถานการณน้ําทวมที่เกิดขึ้น
ในระดับตาง ๆ
โดยขอมูลทั้ง 2 จะมีสวนชวยในการวางแผนปองกันปญหาน้ําทวม และในการวางแผนอพยพประชาชนที่อาศัยอยู
ในพื้นที่ ในกรณีที่มีแนวโนมจะเกิดเหตุการณตามสถานการณที่ไดจําลองขึ้น ซึ่งจะชวยลดความเสียหายจากเหตุน้ําทวมลงได
รวมถึงฐานขอมูลที่มีการจัดเก็บและวิธีการที่ใชในการดําเนินงาน สามารถนําไปประยุกตใชกับพื้นที่อื่นๆในกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดตางๆได อีกทั้งยังสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนใหแกนักศึกษา ประชาชน หนวยงาน องคกรที่สนใจ เพื่อ
เตรียมพรอมรับมือกับปญหาน้ําทวมตอไป
การคาดการณ พื้ น ที่ เ สี่ ย งต อ ความเสี ย หายหากเกิ ด เหตุ ก ารณ เ กิ ด น้ํ า ท ว มบริ เ วณพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ใจกลาง
กรุงเทพมหานคร เปนงานที่สามารถนําผลจากการดําเนินงาน ทั้งตัวแผนที่การคาดการณพื้นที่เสี่ยงตอความเสียหายและขอมูล
3มิติพื้ นที่เสี่ ยง ไปใชวางแผนปองกันปญ หาน้ําทวมในพื้นที่ ศึกษาแหลง เศรษฐกิจ ยานการคา ใจกลางกรุงเทพมหานครที่ มี
แนวโนมไดรับความเสียหายหากเกิดน้ําทวมขึ้น ถึงแมวาตัวสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ศึกษาจะมีระต่ําและถูกน้ําทวมไดงาย
แตผูวิจัยเชื่อวาหากมีการวางแผนปองกันพื้นที่ที่รัดกุมและเปนระบบ จะสามารถปองกันพื้นที่เศรษฐกิจ พาณิชยกรรมที่สําคัญ
ของกรุงเทพมหานครไวได
ขอเสนอแนะ
ควรศึกษาถึง องคประกอบของรู ปแบบการระบายน้ําของพื้นที่ ทั้ง จาก หวย หนอง คลอง บึง และระบบทอ วามี
ประสิทธิภาพหรือมีความสามารถในรับและการระบายน้ําทวมไดดีเพียงใดกับรูปแบบของอุทกภัยแบบตาง ๆ เพื่อสรางเปน
โมเดลในการวางแผนปองกันและฟนฟูพื้นที่จากเหตุการณอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับการเปนองคการแหงการเรียนรู 2) เปรียบเทียบระดับการเปนองคการ
แหงการเรียนรูโดยจําแนกตามประเภทของหนวยงาน และ 3) หาแนวทางพัฒนาหนวยงานสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศสู
การเปนองคการแหงการเรียนรู กลุมตัวอยาง คือ กําลังพล จํานวน 274 คน และผูบังคับบัญชาหนวยงาน จํานวน 17 คน
เครื่องมือวิจัย ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ สถิติในการวิเคราะหขอมูลใช คาความถี่ คาเฉลี่ย รอยละ คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t-test และการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา หนวยงานสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศมีระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูอยูในระดับมาก
หนวยงานที่เ ปนสถานศึ กษากับหนวยงานที่ ไม เป นสถานศึกษามีร ะดั บการเปนองคการแหง การเรีย นรู แตกต างกันอย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ใน 7 ประเด็น แนวทางพัฒนาสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ตองเริ่มตนพัฒนาบุคคลใหเปน
ผูที่มีจิตสํานึกที่ดีมีความรับผิดชอบ ใหเปนคนดีและคนเกง แลวใชเทคโนโลยีเพิ่มศักยภาพการเรียนรูและการปฏิบัติงานอยาง
กวางขวาง และสรางวัฒนธรรมองคการที่มีบรรยากาศแบบครอบครัวใหองคการมีความเขมแข็ง การกําหนดนโยบายจึงตอง
บูรณาการทุกภาคสวนไปอยางพรอมเพรียงเพื่อกาวสูการเปนองคการแหงการเรียนรูอยางแทจริงและยั่งยืน
คําสําคัญ : องคการแหงการเรียนรู, แนวทางการพัฒนา, กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
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Abstract
This research aims to: 1) study the level of learning organization 2) compare the level of learning
organization by type of Departments and 3) To find guidelines to develop Learning Organization of the
Departments in Directorate of Education and Training, RTAF. The sample consisted of 274 personnel and 17
commanders. The research instruments were questionnaires and interviews. The statistics used in the data
analysis are frequency, percentage, standard deviation, t-test, and content analysis. The research found that The
Departments in the Directorate of Education and Training, RTAF have a high level of Learning Organization. The
educational Departments and non-educational Departments have a difference learning organization level that
was statistically significant at .05 level in 7 items. Developmental approach to learning organization it must begin
to develop the person to have a good sense of responsibility. Be a good man and intellect. Then use the
technology to increase the learning potential and extensive operation. And create organizational culture with a
family atmosphere to strengthen the organization. Policy formulation must integrate all sectors together in order
to become a true and lasting learning organization.
Keywords : Learning Organization, Guidelines to development, The Directorate of Education and Training, RTAF
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บทนํา
ยุคโลกาภิวัตน (Globalization) เปนยุคของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแลวสงผลซึ่งกันและกันเชื่อมโยงกันทั้งโลก ทั้งดาน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมถือเปนหัวใจสําคัญของสิ่งมีชีวิต (อารีย นัยพินิจ, ภัทรพงษ
เกริกสกุล และธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร, 2557, หนา 2) ถาไมสามารถเรียนรูถึงสภาวะแวดลอมเพื่อใหพรอมตอการปรับตัวตาม
สถานการณที่มี การเปลี่ ยนแปลงก็จะไมสามารถดํารงอยู ได องค การเปรี ยบเสมือนสิ่งมี ชีวิต ที่ตองมีป ฏิสัมพั นธกับสิ่ง แวดลอมอยาง
หลีกเลี่ยงไมได เพราะทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ลวนเกี่ยวโยงสัมพันธกันไมทางตรงก็ทางออม การเรียนรูเพื่อจะปรับตัวใหเขากับสภาวะ
แวดลอม จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะสรางความไดเปรียบเหนือคูแขง และดํารงอยูไดอยางยั่งยืน (Marquardt, 2011) ในโลกยุคปจจุบันเปน
สังคมเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge Base Society and Economy) เปนยุคที่ความกาวหนาทางเศรษฐกิจมีฐานอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวของกับการผลิตและจําหนายความรู ความรู ขอมูล ขาวสาร เปนสิ่งสําคัญตอการอยูรอดขององคการ (ศิริรัตน จําปเรือง และ
อมรรัต น วัฒนาธร, 2553, หนา 165-166) การเรียนรู ภายในองคการตองเทากับหรือมากกวาการเปลี่ ยนแปลงภายนอกองคการ
ถาไมมีการเรี ยนรูอยางตอเนื่ององคการก็อยูไมได (Revans, 1983) องคการแหงการเรียนรูจึงเปนทางเลือกของการบริหารที่ทําให
องคการสามารถปรับตัวเขากับภาพแวดลอมโดยอาศัยการสรางองคความรูใหมีมากที่สุด
ในป ค.ศ.1978 คริส อากีริส (Chris Argyris) ศาสตราจารยดานจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยฮาวารด รวมกับโดนัลด ชอน
(Donald Schon) ศาสตราจารยดานปรัชญาแหงสถาบัน Massachusetts Institute of Technology (MIT) ไดเขียนหนังสือชื่อวา
การเรียนรูขององคการ (Organizational Learning : OL) ที่หมายถึงการเรียนรูที่เกิดขึ้นภายในองคการ นับไดวาเปนตําราเลมแรกที่
กลาวถึงองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization : LO) แตงานเขียนดังกลาวคอนขางเขาใจยากจึงไมคอยไดรับความนิยม
จนถึงป ค.ศ. 1990 ปเตอร เอ็ม เซนกี้ (Peter M. Senge) ศาสตราจารยสถาบันเทคโนโลยีแหงรัฐแมสซาจูเซท (MIT) ไดเขียนผลงานที่
สรางความเขาใจเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรูจนเปนที่ยอมรับอยางแพรหลายผานหนังสือที่มีชื่อวา The Fifth Discipline: The Art
and Practice of the Learning Organization ในหนังสือมีการใชคําวา Learning Organization: LO จึงถือไดวาองคการแหงการ
เรียนรูเกิดขึ้นเปนครั้งแรก หลังจากนั้นแนวคิดขององคการแหงการเรียนรูก็เผยแพรออกไปอยางกวางขวางจนถึงปจจุบัน (บดินทร ฟอง
ใหญ, 2558, หนา 12) แมจะมีผูเขียนหนังสือเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรูไวมากมาย แตยังไมมีการยอมรับทฤษฎีองคการแหงการ
เรียนรูที่จะบงบอกถึงการเปนองคการแหงการเรียนรูที่แทจริง (Slater & Narver, 1995, P. 63) และยังมีการใหคําจํากัดความหรือ
ความหมายขององคการแหงการเรียนรูที่แตกตางกันออกไป มารควอรดท (Marquadt, 2011) ไดศึกษาจากพื้นฐานประสบการณของ
นักประพันธ หรือผูเขียนเกี่ยวกับเรื่ององคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) ในรอบหลายป ปรากฏชัดวาการเรียนรูของ
องค ก ารจะเกิ ด ขึ้ น ไม ไ ด หรื อ สามารถดํ า รงอยู ไ ด ห ากปราศจากความเข า ใจ และพั ฒ นาระบบย อ ยทั้ ง 5 องค ป ระกอบ
(5 Related Subsystems) ขององคการแหงการเรียนรู ไดแก การเรียนรู (Learning ) องคการ (Organization) บุคคล (People)
ความรู (Knowledge) และเทคโนโลยี (Technology) ซึ่งระบบยอยทั้ง 5 มีความสําคัญยิ่งตอการคงอยูเพื่อประกันความสําเร็จที่จะ
เกิดขึ้น และการกาวตอไปขององคการแหงการเรียนรู (Learning Organization)
กองทัพอากาศไดกําหนดวิสัยทัศนในการเปนกองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาค (One of the Best Air forces in ASIAN)
โดยกําหนดยุทธศาสตรหลายดานในการขับเคลื่อนสูจุดหมายที่วางไว หนึ่งในยุทธศาสตรที่สําคัญคือเสริมสรางกองทัพอากาศใหเปน
องคการแหงการเรียนรู (กองทัพอากาศ, 2557, หนา 42) เพื่อใหเปนองคการแหงการเรียนรูอยางตอเนื่องยั่งยืน พรอมมุงสูสังคม
ฐานความรู (Knowledge Base Society) ซึ่งปรากฏการดานความรูและการเรียนรูเปนทรัพยสินหลักที่มีคาขององคการ (Marquardt,
2011) กรมยุท ธศึกษาทหารอากาศซึ่งเป นหนวยขึ้ นตรงกองทัพ อากาศ มีหนาที่วางแผนการปฏิบัติ ประสานงาน กํากับ ดูแล และ
ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา การฝ กอบรมแกกําลังพล ดังนั้น การดําเนินนโยบาย และการปฏิบัติภารกิจของกรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศจึงตองสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรกองทัพอากาศ และรองรับแนวทางตามที่กองทัพอากาศวางไว (กรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ, 2558, หนา 6)
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศมีทั้งหนวยงานที่เปนสถานศึกษาและไมเปนสถานศึกษา หนวยงานทั้งสองประเภทมีพันธกิจที่
แตกตางกัน แตนโยบายกองทัพอากาศไดกําหนดยุทธศาสตรที่จะพัฒนากองทัพอากาศใหเปนองคการแหงการเรียนรู และการที่จะเปน
องคการแหงการเรียนรูทุกหนวยงานจะตองทํางานประสานสอดคลองเปนหนึ่งเดียวตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาถึง
ขอแตกตางในการเปนองคการแหงการเรียนรูของหนวยงานทั้งสองประเภท เพื่อหาแนวทางพัฒนาหนวยงานสังกัดกรมยุทธศึกษาทหาร
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อากาศใหกาวสูการเปนองคการแหงการเรียนรูที่แทจริงอยางพรอมเพียงกัน สงผลใหบรรลุสูการเปนกองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาค
(One of the Best Air forces in ASIAN) ตามนโยบายที่ไดกําหนดไว
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูของหนวยงานสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการเปนองคการแหงการเรียนรู จําแนกตามประเภทของหนวยงานสังกัดกรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ
3. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาหนวยงานสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ สูการเปนองคการแหงการเรียนรู
วิธีการดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้
1. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มี 2 กลุม คือ
กลุมที่ 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูของหนวยงานสังกัดกรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ ไดแก กําลังพลในหนวยงานสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จํานวน 274 คน
กลุมที่ 2 กลุมตัวอยางที่ใชในการสัมภาษณ ไดแก ผูบังคับบัญชาหนวยงานสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จํานวน 17
คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นจาการวิเคราะหรวบรวมขอมูล
3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
3.1 นําแบบสอบถามที่ผู วิจัยสรางขึ้ นไปตรวจสอบเที่ ยงตรง (Validity) จากผู เชี่ ยวชาญ 3 ท าน ไดค าดั ชนีความ
สอดคลอง (Index of Congruence) ระหวาง 0.67-1.00
3.2 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-out) กับกลุมประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ไดคาความเชื่อมั่น
(Reliability) เทากับ 0.938 ไดแบบสอบถามฉบับสมบูรณ
3.3 นําผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามมากําหนดเปนประเด็นในแบบสัมภาษณ แลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหาสําหรับการรวบรวมขอมูลที่ถูกตองตามวัตถุประสงค
4. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยนําหนังสือจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถึงเจากรมยุทธ
ศึกษาทหารอากาศ เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล ทําการสงและเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง ไดคืนครบถวนสมบูรณ จํานวน 274
ฉบับ แลวนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหแบบสอบถามมาเปนประเด็นในการสัมภาษณผูบังคับบัญชาจากหนวยงานทั้งสองประเภท
ไดแก ผูบังคับบัญชาหนวยงานที่เปนสถานศึกษา จํานวน 9 คน และผูบังคับบัญชาหนวยงานที่ไมเปนสถานศึกษา จํานวน 8 คน รวม
ทั้งหมด 17 คน
5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
5.1 วิเคราะหสถานภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูของหนวยงานสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยใชคาเฉลี่ย
(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5.2 วิเคราะหเปรียบเทียบระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูของหนวยงานสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดย
วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมดวย t-test (Independent t-test)

621

5.3 นําประเด็นที่มีความแตกตางกันจากการเปรียบเทียบระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูของหนวยงานทั้งสอง
ประเภทที่ไดจากการทดสอบ t (t-test) มาเปนประเด็นในการสัมภาษณผูบังคับบัญชาหนวยงาน เพื่อหาแนวทางการพัฒนาหนวยงาน
สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศสูการเปนองคการแหงการเรียนรูโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูของหนวยงานสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ปรากฏผลการ
วิเคราะห ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูของหนวยงานสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เปนสถานศึกษา
ดาน
1.การเรียนรู
2.องคการ
3.บุคคล
4.ความรู
5.เทคโนโลยี
ภาพรวม

ไมเปนสถานศึกษา
แปลผล

xˉ

S.D.

4.16
4.13
4.10
4.18
4.17
4.15

.40
.43
.49
.50
.51
.46

แปลผล

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

xˉ

S.D.

4.10
4.08
4.03
4.09
4.11
4.09

.40
.43
.49
.48
.49
.46

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 ผลวิเคราะหระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูของหนวยงานสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ภาพรวม
และรายดาน พบวา มีระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูอยูในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูของหนวยงานสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จําแนกตาม
ประเภทของหนวยงาน ปรากฏผลการวิเคราะห ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูของหนวยงานสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จําแนก
ตามประเภทของหนวยงาน
เปนสถานศึกษา
S.D.
xˉ
4.01
.65
4.08
.66
4.06
.59
3.91
.70
4.08
.37
4.04
.68
3.57
.66
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ขอที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ไมเปนสถานศึกษา
S.D.
xˉ
3.77
.70
3.85
.60
3.90
.64
3.22
.86
3.68
.65
3.84
.64
3.77
.66

t

df

P value

2.834*
3.137*
2.096*
3.140*
5.003*
2.491*
-2.402*

272
272
272
272
272
272
272

.005
.002
.037
.002
.000
.013
.017
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จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูของหนวยงานสังกัดกรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ จําแนกตามประเภทของหนวยงานสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยใชสถิติทดสอบ t (t-test) พบวา มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ใน 7 ประเด็นหัวขอ ดังนี้
1. การสรางความกระตือรือรนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
2. การสรางบรรยากาศเพื่อกระตุนใหเกิดการเรียนรู
3. การเรียนรูจากชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสียใหมากขึ้น
4. การแสวงหาผูรวมเรียนรูจากหนวยงานอื่น
5. การพัฒนาความรูใหม
6. การพัฒนาระบบฐานขอมูลบนคอมพิวเตอรใหมีประสิทธิภาพ
โดยหนวยงานที่เปนสถานศึกษามีระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูสูงกวาหนวยงานที่ไมเปนสถานศึกษา สวนขอ 7.
การบริหารใหมีความกระชับและคลองตัว พบวา หนวยงานที่ไมเปนสถานศึกษามีระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูสูงกวาหนวยงาน
ที่เปนสถานศึกษา
3. แนวทางการพัฒ นาหนวยงานสังกัดกรมยุทธศึ กษาทหารอากาศสูการเปนองคการแหง การเรียนรู มีประเด็นสําคั ญ
ดังตอไปนี้
3.1 พัฒนาบุคคล โดยเริ่มที่การสรางจิตสํานึกที่ดีมีความรับผิดชอบใหเกิดขึ้นในตัวบุคคล รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผมีนําใจไมตรี
ที่ดีตอกัน ไวเนื้อเชื่อใจกันได แลวสานตอดวยการพัฒนาบุคคลใหมีความรู ความสามารถ และทักษะ ใหสามารถสนองตอบตอภารกิจ
ขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.2 พัฒนาเทคโนโลยี ใหมีความทันสมัย มีความเพียงพอกับ ความตองการใชง าน และปรับปรุงฐานขอมูลใหมีความ
ทันสมัยอยูเสมอ จะชวยใหการบริหารงานมีความกระชั บคลองตัว สะดวกรวดเร็วตอการสั่ง การและตรวจสอบ ผูปฏิบัติสามารถลด
ระยะเวลาและไดงานที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังเปนแหลงสําคัญในการสรางและแสวงหาความรูใหม ๆ ไดจากทั่วโลก รวมทั้งจัดเก็บและถาย
โอนเผยแพรความรูที่มีอยูไปสูผูอื่นหรือหนวยงานอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีจึงเชื่อมโยงมนุษย งาน และความรูเขาดวยกัน
สงผลตอการพัฒนาองคการอยางมีประสิทธิภาพ
3.3 พัฒนาวัฒนธรรมองคการใหมีบรรยากาศแบบครอบครัว สรางความไวเนื้อเชื่อใจกัน อยูรวมกันฉันพี่นอง นํามาซึ่ง
ความสมัครสมานสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูลกัน พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางมีความจริงใจ กอใหเกิดความเขมแข็งและดํารงอยูอยาง
ยั่งยืน

สรุปผลการวิจัย
1. หนวยงานสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศมีระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูอยูในระดับมาก
2. หนวยงานที่เปนสถานศึกษากับหนวยงานที่ไมเปนสถานศึกษามีระดับการเปนองคการแหงการเรียนรู แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ใน 7 ประเด็น
3. แนวทางพัฒนาหนวยงานสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ควรเริ่มตนพัฒนาบุคลากร
ใหเปนผูที่มีจิตสํานึกที่ดีมีความรับผิดชอบ ใหเปนคนดีและคนเกง แลวใชเทคโนโลยีเพิ่มศักยภาพการเรียนรูและการปฏิบัติงานอยาง
กวางขวาง และสรางวัฒนธรรมองคการที่มีบรรยากาศแบบครอบครัวใหองคการมีความเขมแข็งและดํารงอยูอยางยั่งยืน
อภิปรายผล
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1. หนวยงานสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูอยูในระดับมาก เนื่องจาก กรมยุทธ
ศึกษาทหารอากาศมี หนาที่ห ลักเกี่ยวของกับการศึกษา และสิ่ งที่สําคัญควบคูไปกับ การศึ กษา คื อ ความรู ซึ่งในยุคสั งคมเศรษฐกิจ
ฐานความรู (Knowledge Base Society and Economy) ความรูถือเปนสิ่งที่มีคาและสําคัญตอการอยูรอดขององคการ กรมยุทธ
ศึกษาทหารอากาศจึงไดกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรเพื่อผลักดันใหเปนองคการแหงการเรียนรูอยางแทจริง ดวยกลยุทธการจัดการ
ความรู เพื่ อพัฒ นาสูองคการแห งการเรีย นรู (KM สู LO) และสรางทีม นําการจัด การความรู (KM) ให พร อมมุงสู สัง คมฐานความรู
(Knowledge Base Society) สอดคลองกับงานวิจัยของอักเกสแตม (Aggestam, 2015, p. 301) ที่พบวา องคการแหงการเรียนรู
(Learning Organization: LO) กับการจัดการความรู (Knowledge Management: KM) มีค วามสั มพันธกันอยางมากในการ
สนับสนุนสงเสริมซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นยังไดทําการวิเคราะหประเมินสถานการณสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) และเล็งเห็น
ถึงแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเรียนรูที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สอดคลองกับคํากลาว
ที่วา การเรียนรูภายในจะตองเทากับหรือมากกวาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายนอก องคการจึงจะดํารงอยูได (Revans, 1983) อีกทั้ง
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศมีการกําหนดยุทธศาสตรที่ชัดเจนและพัฒนาโครงสรางขั้นพื้นฐานตาง ๆ ที่สนับสนุนการเปนองคการแหง
การเรียนรู ไมวาจะเปนอาคาร สถานที่ เทคโนโลยี ที่สงเสริมพัฒนาใหเกิดการเรียนรูเพื่อสรางและจัดการองคความรู นําไปสูการเปน
องคการแหงการเรียนรูที่แทจริง ทุกหนวยงานที่อยูในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศจึงสามารถทํางานไดอยางประสานกลมกลืนเปน
องคาพยพเดียวกันดุจดังอวัยวะของสิ่งมีชีวิตที่ตางทําหนาที่ของแตละสวนไดอยางประสานสอดคลองกัน สงผลใหหนวยงานสังกัดกรม
ยุทธศึกษาทหารอากาศ มีระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูอยูในระดับมาก ทั้งในภาพรวมและรายดาน สอดคลองกับงานวิจัยของ
ขนิษฐา ชํานาญคา (2553) ทําการวิจัยเรื่อง การเปนองคการแหงการเรียนรูของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตามความคิดเห็นของ
กําลังพล สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พบวา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศมีระดับการเปนองคการแหงการเรียนรู โดยภาพรวมและ
รายดาน อยูในระดับมาก
2. หนวยงานที่เปนสถานศึกษากับหนวยงานที่ไมเปนสถานศึกษามีระดับการเปนองคการแหงการเรียนรู แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ใน 7 ประเด็น โดยหนวยงานที่เปนสถานศึกษามีระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูสูงกวาหนวยงานที่
ไมเปนสถานศึกษา ใน 6 ประเด็น ไดแก 1. การสรางความกระตือรือรนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 2. การสรางบรรยากาศเพื่อกระตุนให
เกิดการเรียนรู 3. การเรียนรูจากชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสียใหมากขึ้น 4. การแสวงหาผูรวมเรียนรูจากหนวยงานอื่น 5. การพัฒนา
ความรูใหม และ 6. การพัฒนาระบบฐานขอมูลบนคอมพิวเตอรใหมีประสิทธิภาพ สืบเนื่องจาก หนวยงานที่เปนสถานศึกษามีหนาที่
หลักในการใหการศึกษาและฝกอบรม ดังนั้น บุคลากรสวนใหญจึงเปนผูทําหนาที่สอน เปนครู และอาจารยเปนสวนมากที่ไดรับการ
อบรมฝ กฝนวิชาชีพ ครู ทํ าใหมี จิตวิญ ญาณของความเปนครูที่ต องมีจรรยาบรรณทั้งตอตนเอง ตอผู อื่นและสังคม ที่ต องหมั่ นพัฒนา
ตนเองให มีค วามรู อยู เสมอ เปนสิ่ งที่ กระตุ นเรง เร าใหต องขวนขวายหาความรูต ลอดเวลา และผูที่ ทําหนาที่ ครู ได สมบูร ณแ บบตอง
สามารถถายทอดความรูที่มีอยูใหแกผูอื่นได รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่นตลอดเวลา เปนการขยายและเพิ่มพูนองคความรู
ใหมอยูเสมอ สอดคลองกับแนวคิดของ ปเตอร เอ็ม เซ็งกี้ (Senge, 1990) ที่กลาววา การสนทนา (Dialogue) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูถือ
เปนสิ่งสําคัญสูความสําเร็จของการเรียนรูรวมกัน หนวยงานที่เปนสถานศึกษามีบรรยากาศที่สนับสนุนสงเสริมใหเกิดการเรียนรู เพื่อให
ผูเรียนไดมีโอกาสเขาถึงความรูมากที่สุด เชน หองสมุด หองปฏิบัติการ หองสันทนาการ การจัดบอรดหรือนิทรรศการตาง ๆ เปนตน
กระตุนใหบุคลากรไดมีโอกาสเขาไปศึกษาเรียนรูไดมากที่สุด สอดคลองกับพันธกิจกลุมการศึกษา (กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, 2558,
หนา 13) ดานการพัฒ นาองคการรองรั บ ยุ ท ธศาสตร แ ละนโยบาย ส วนระบบประกันคุ ณภาพการศึ กษาได ส นับ สนุนส งเสริ ม ให
สถาบั นการศึ กษาสรางปฏิ สัม พั นธกับ ชุ ม ชนและหนวยงานอื่น มี โ อกาสไดเ รี ย นรูร วมกันมากขึ้น นําข อมู ล ที่ไ ด ม าพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
หนวยงานใหสามารถตอบสนองความตองการและบริการสังคมไดตรงตามความตองการอยางแทจริง สงผลใหหนวยงานเปนองคการที่มี
คุณภาพ สอดคลองกับมารควอรดท (Marquadt, 2011) ที่กลาววาลูกคาหรือผูใชบริการจะเปนผูที่มีอิทธิพล และตัดสินใจตอการสราง
กลยุทธและการดําเนินการขององคการและผลักดันใหเกิดมาตรฐานใหมอยางตอเนื่อง ความไดเปรียบของหนวยงานที่เปนสถานศึกษา
อีกอย างคื อมี โ ครงการสนับ สนุนการทํ าวิจัยและค นควาเพื่ อสร างองค ค วามรูใ หม ๆ ซึ่ง เป นสิ่ง ที่ มี ค าในการพั ฒนาการศึกษาและ
หนวยงานให มี คุ ณภาพ สอดคล องกับ คํ ากล าวที่ วา ปรากฏการด านความรู แ ละการเรี ย นรู เ ป นทรั พ ย สิ นหลั กที่ มี ค าขององค การ
(Marquadt, 2011) และระบบเรียนทางไกล หรือ E-learning ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาและไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง
สงผลใหความรูใหม ๆ ไดรับการปรับปรุงลงในฐานขอมูลใหมีความทันสมัยอยูเสมอเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูที่ใฝเรียนรูไดเขาถึง
อยางเต็มที่ตามความตองการ สวนขอ 7. การบริหารใหมีความกระชับและคลองตัว พบวา หนวยงานที่ไมเปนสถานศึกษามีระดับการ
เปนองคการแหงการเรียนรูสูงกวาหนวยงานที่เปนสถานศึกษา เนื่องจากหนวยงานที่ไมเปนสถานศึกษาจะเปนหนวยงานขนาดเล็กแยก
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เปนงานของแตละสวน ในแตละสวนจะมีทั้งผูบังคับ บัญชาและผูป ฏิบัติงานอยูร วมกันในสถานที่ทํางานเดี ยวกันเพื่ออํานวยการและ
ตัดสินใจในการดําเนินการตาง ๆ เพื่อใหงานมีการรื่นไหล ดังนั้นการติดตอประสานจึงสามารถทําไดงาย สะดวกรวดเร็ว เพราะงานของ
หนวยงานที่ไมใชสถานศึกษาสวนมากเปนงานเอกสารและบริการถามีความลาชาจะสงผลใหหนวยงานอื่นเสียภารกิจไปดวย สอดคลอง
กับแนวคิดของมารควอรดท (Marquadt, 2011) ที่กลาววา ลักษณะขององคการที่เปนองคการแหงการเรียนรู ตองมีโครงสรางที่ความ
คลองตัว มีความยืดหยุน กอใหเกิดความสะดวกสูงสุดตอการติดตอประสานงาน การสงตอขอมูลขาวสาร และสามารถรับผิดชอบใน
พื้นที่ได
3. แนวทางการพัฒนาหนวยงานสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศสูการเปนองคการแหงการเรียนรู
3.1 พัฒนาบุคคล สิ่งแรกในการพัฒนาหนวยงานสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู คือ
พัฒนาบุคคลใหมีความพรอมกอน เนื่องจากการพัฒนาสิ่งใดก็ตามตองเริ่มพัฒนาที่บุคคลซึ่งเปนทรัพยากรที่มีคุณคามากที่สุด โดยเริ่ม
จากพัฒนาบุคคลใหมีจิตสํานึกที่ดีมีความรับผิดชอบ สงผลตอการเปนผูเรียนรูแบบนําตนเอง (Self-Directed Learning) ที่มีความ
ตระหนักรู และกระตือรือรนในการรับผิดชอบตอการเปนผูเรียนรู (Learner) ทําใหมีความรู เมื่อคนมีจิตสํานึกที่ดี มีความรูดี สิ่งที่จะ
ตามมาคือความรับผิดชอบในหนาที่สวนตัว เมื่องานในหนาที่สวนตัวเรียบรอยดี ก็จะมีเวลาไปชวยเหลือคนอื่น เมื่อไปชวยเหลือคนอื่นก็
จะเกิดการเรียนรูรวมกันเปนกลุมหรือทีมงาน (Group or Team learning) อยางเปนมิตรไมตรีที่ดีตอกันที่จะกอใหเกิดเปนการเรียนรู
ระดับองคการ (Organizational Learning) ความรูขององคการที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันก็จะสงผลใหบุคคลเกิดการ
เรียนรูหมุนเวียนเปนวัฏจักรอยางตอเนื่อง ผลที่จะตามมาคือ การบรรลุสูการเปน“องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization :
LO)” สอดคลองกับแนวคิดของเซนกี้ (Senge, 1990, p. 14) ที่ใหความหมายขององคการแหงการเรียนรู คือ องคการที่บุคคลไดขยาย
ความสามารถของตนเองไดอยางตอเนื่องในการสรางผลลัพธจากความปรารถนาที่แทจริง และแนวคิดของมารควอรดท (Marquardt,
2002, p.2) ที่ใหความหมายวา องคการแหงการเรียนรูคือสถานที่ซึ่งการเรียนรูเกิดขึ้นและขยายออกไปอยางรวดเร็วจากระดับบุคคล
ขยายสู ระดับกลุม และสงผลออกไปทั่วทั้ งองค การ จากความหมายทั้งสองจะเห็นไดวา องคการแหงการเรียนรูเริ่ม ที่บุคคลหรือคน
นั่นเอง สอดคลองกับยุทธศาสตรของกองทัพอากาศในกลยุทธที่ 2.8 เสริมสรางกองทัพอากาศใหเปนองคการแหงการเรียนรูที่พรอมมุง
สูสังคมฐานความรู (กองทัพอากาศ, 2557, หนา 42)
3.2 พัฒนาเทคโนโลยี ใหมีความทันสมัย มีความเพียงพอกับความตองการใชงาน และปรับปรุงฐานขอมูลใหมีความทันสมัย
อยูเสมอ สืบเนื่องจากเทคโนโลยีจะเปนสิ่งที่ชวยขจัดปญหาและอุปสรรคในการกาวไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ชวยใหมนุษย
เกิดการเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา คนที่อยูอีกซีกโลกหนึ่งสามารถเรียนรูรวมกันกับคนอีกซีกโลกหนึ่งไดโดยเทคโนโลยีสมัยใหม ในยุคโลกาภิ
วัต น (Globalization) เป นยุค ของการแพร กระจายไปทั่ วโลก ประชาคมโลกไม วาจะอยู ณ จุด ใด สามารถรั บรู สั มพั นธ หรื อรั บ
ผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็วกวางขวาง เพื่อใหตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วสามารถเผชิญกับความ
ทาทายใหม ๆ ที่เกิดขึ้นได ดังที่ เรกินอลด เรแวนส (Revans, 1983) ไดบันทึกไววาการเรียนรูภายใน จะตองเทากับหรือมากกวาการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายนอกองคการ เทคโนโลยีสามารถทลายกําแพงโครงสรางขององคการได การสั่งงาน การตรวจสอบ การ
รายงานผล สามารถทําไดผ านระบบเครือขาย ไม จําเปนตองเดิ นตามสายงานเหมื อนที่ เคยปฏิบัติ มากอน ทําใหการบริห ารกระชั บ
คลองตัวโดยไมจํากัดวาองคการมีโครงสรางแบบใด สอดคลองกับแวดดิลลและมารควอรดท (Waddill & Marquardt, 2011) ที่กลาว
วา เทคโนโลยี ไดเ ปลี่ย นโครงสร างการทํางานซึ่งจะผลักดันเพื่อให ตอบสนองตอการพั ฒนาพนักงาน เวลาทํางานจะมีความยื ดหยุ น
ตอบสนองตอการเรียนรู และแกปญหาไดมากขึ้น เทคโนโลยีชวยใหบุ คลากรในองคการมีปฏิสัมพันธกับบุคลากรอื่นทั้งในและนอก
องคการ มีการเชื่อมโยงเกี่ยวพันธกันทุกระดับ กอใหเกิดการเรียนรูและใชประโยชนจากบุคคลเหลานั้นเพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุง
และพัฒนาตนเองและหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับการวิน (Garvin, 1993) ที่กลาววา การเรียนรูจากผูอื่น (Learning
from others) จะทําใหไดวิธีการเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาองคการ ไมวาจะเปนพันธมิตร หรือคูแขง ลวนมีความสําคัญตอการ
ปรับเปลี่ยนผลผลิตและบริการขององคการใหดียิ่งขึ้น และเทคโนโลยีจะเปนอุปกรณหลักในการจัดการความรู (Knowledge) ที่ มี
ประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อสรางความไดเปรียบมากกวาหนวยงานอื่นในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge Base Society and
Economy) สอดคล อ งกับ แนวคิ ด ของมาร ค วอร ด ท (Marquardt, 2011) ที่ กล าวว าในโลกเศรษฐกิจ ฐานความรู (Knowledge
Economy) ปรากฏการดานความรูและการเรียนรูเปนทรัพยสินหลักที่มีคาขององคการมากกวาทรัพยสินใด ดังนั้นองคการที่สามารถ
จัดการกับความรูไดอยางมีประสิทธิภาพยอมสรางความไดเปรียบเหนือคูแขงและปรับตัวทันตอการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีพลวัต
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3.3 พัฒนาวัฒนธรรมองคการ ผูใหสัมภาษณมีความเห็นไปในแนวทางที่สอดคลองกันวา “หนวยงานใดที่สามารถพัฒนา
บรรยากาศในหนวยงานใหเ หมือนกับที่ บานได องคการนั้นจะมีความเข มแข็ง ประสบความสํ าเร็จ และอยูอย างยั่ง ยืน” เนื่องจาก
องคการที่มีบรรยากาศแบบครอบครัวจะมีความรักความจริงใจตอกัน รักกันเหมือนพี่เหมือนนองดุจดังคนในครอบครัวเดียวกัน เมื่อมี
อุปสรรคปญหาก็จะหันหนาเขาหากันเพื่อหาทางแกไขปญหารวมกัน แตละคนจะทําหนาที่ของตัวเองอยางกระตือรือรนเพราะถือวา
ความสําเร็จองคการถือเปนความสําเร็จของทุกคนเนื่องจากเปนครอบครัวเดียวกัน ความมีไมตรีจิตที่ดีตอกันจะทําใหทุกคนหันหนาเขา
หากันพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางมีความจริงใจโดยไมมีลับลมคมในแอบแฝงเพื่อแกงแยงชิงดีชิงเดนกันเอง นําไปสูการสราง
หรื อพั ฒ นาความรู ใ หม ๆ ตลอดเวลาซึ่ง สํ าคั ญ ต อองค การในการพั ฒ นาสู ค วามเป นเลิศ เหนือองค การอื่น เมื่ อองคการอื่นได เ ห็ น
พัฒนาการหรือความสําเร็จที่เกิดขึ้นในหนวยงานก็จะเกิดความสนใจเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันทําใหขยายผูรวมเรียนรูออกไปอยาง
กวางขวาง สงผลใหองคการเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องและกาวสูการเปนองคการแหงการเรียนรูที่แทจริงอยางยั่งยืน สอดคลองกับคํา
กลาวของมารควอรดท (Marquardt, 2011) ที่กลาววา วัฒนธรรมองคการหรือวัฒนธรรมบริษัท (Corporate Culture) ถือเปนสิ่งหนึ่ง
ที่ยอมรับวามีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จขององคการ และสอดคลองกับนโยบายกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ, 2558, หนา 45 - 51) ในกลยุทธยอยที่ 2.2 จัดใหมีการพูดคุย (Dialogue) การระดมสมอง (Brain Storming) และ
แลกเปลี่ยน (Sharing) ความรู และประสบการณอยางตอเนื่องจากบุคคลหลากหลายหนวยงาน สงเสริมวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู นอกจากนั้นยังปรับปรุงพฤติกรรมที่เปนอุปสรรคตอการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนใหเปนพฤติกรรมที่สนับสนุนสงเสริม
การแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางเปนกัลยาณมิตร
การพั ฒนาสู การเปนองคการแหง การเรียนรู แมจะมีแนวคิดในการพัฒนาองค ประกอบไวมากมาย แตถาองคการสามารถ
พัฒนาองคประกอบทั้งสามดานดังที่กลาวมาแลว คือ พัฒนาบุคลากรใหเปนผูที่มีจิตสํานึกที่ดีมีความรับผิดชอบ ใหเปนคนดีและคนเกง
แลวใชเ ทคโนโลยีเพิ่ มศักยภาพการเรียนรูและการปฏิบัติ งานอยางกวางขวาง และสรางความเข มแข็ งด วยวัฒนธรรมองค การแบบ
ครอบครัวแลวองคประกอบอื่นจะเกิดขึ้นตามมาเพื่อเสริมสรางองคการใหกาวสูการเปนองคการแหงการเรียนรูที่แทจริงและดํารงอยู
อยางยั่งยืน
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลอภิปรายไปใชงาน
1.1 กรมยุทธศึกษาทหารอากาศตองจัดทํายุทธศาสตรและกลยุทธยอยใหมีความละเอียดและชัดเจนใหมากยิ่งขึ้นที่
ครอบคลุมองคประกอบทั้ง 5 ดานของการเปนองคการแหงการเรียนรู และควรจัดตั้งระบบเครือขายเปนศูนยกลางในเรื่องการพัฒนาสู
การเปนองคการแหงการเรียนรูโดยเฉพาะ เพื่อตรวจสอบติดตาม ประเมินผล อํานวยการ วางแผนและสั่งการหนวยงานทุกหนวยให
ดําเนินการไปอยางพรอมเพรียงกัน
1.2 หนวยงานสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศตองสรางบรรยากาศที่สนับสนุนสงเสริมใหมีความกระตือรือรนในการ
เรียนรู ดวยการพัฒนาอาคารสถานที่ และการสรางแรงจูงใจตาง ๆ เพิ่มการเรียนรูจากหนวยงานอื่นทั้งภายในและนอกกองทัพอากาศ
ใชเทคโนโลยีในการจัดการกับความรูใหเกิดประโยชนสูงสุด และพัฒนาการบริหารจัดการในหนวยงานใหมีความกระชับคลองตัวมากขึ้น
เพื่อสะดวกตอการติดตอสื่อสารที่รวดเร็ววองไวสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีพลวัต
1.3 การพัฒนาสูการเปนองคการแหงการเรียนรูตองใหความสําคัญกับบุคคลซึ่งถือเปนทรัพยากรที่มีคามากที่สุดในการ
พัฒนาสิ่งตาง ๆ และองคประกอบอื่นจะเติมเต็มเพื่อเสริมศักยภาพบุคคลใหมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การกําหนดนโยบายจึงตองบูรณาการทุก
ภาคสวนไปอยางพรอมเพรียงเพื่อกาวสูการเปนองคการแหงการเรียนรูอยางแทจริงและยั่งยืน
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป
2.1 ควรศึกษาปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาสูการเปนองคการแหงการเรียนรูของหนวยงานสังกัดกรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ
2.2 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาสูการเปนองคการแหงการเรียนรูรวมกับกรมยุทธศึกษาในเหลาทัพอื่น
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนมา องคประกอบ กระบวนทาฟอนและนาฏยลักษณฟอนผูไทยบาน
โพนสวาง ตําบลกุดสิมคุมใหม อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ โดยผูวิจัยใชวิธีศึกษาจากเอกสาร สังเกตการณ สัมภาษณ
และรั บการถ ายทอดกระบวนทาฟอน ผลการวิจัยพบวาการฟ อนผูไ ทยบ านโพนสวาง เกิด จากนางวาสนา ศรล อม ได
ประดิษฐกระบวนทาฟอนขึ้นเพื่อประกอบการบรรเลงดนตรีและการลําหรือไมมีการลําก็ได ซึ่งกลอนลําที่ใชในการลํา มี 2
รูปแบบ คือ 1. กลอนลําแบบพรรณนา เปนกลอนลําที่ถูกแตงขึ้นใหมตามสถานการณที่พบเจอ มีหมอลําเพียงคนเดียว 2.
กลอนลําแบบผญา เปนกลอนลําที่ใชเกี้ยวพาราสีกันระหวางชายหญิงชาวผูไทย เปนกลอนลําที่มีเฉพาะตายตัว เมื่อมีการ
ฟ อ นประกอบการลํ าแบบผญานี้ จะเรี ย กวา การฟ อ นนี้ว า “ฟ อ นผู ไ ทยจี บ สาวลงข ว งเข็ น ฝ าย” ซึ่ ง กระบวนท าฟ อ น
ประกอบการบรรเลงดนตรีและการลําทั้ง 2 รูปแบบนี้ จะใชกระบวนทาฟอนเดียวกัน มีแนวคิดการประดิษฐกระบวนทาฟอน
จากการเลียนแบบอากัปกิริยาของสัตวและวิถีชีวิตประจําวันของชาวผูไทย นิยมใชผูหญิงฟอนตั้งแต 1 คน ขึ้นไป มีกระบวน
ทาฟอนทั้งหมด 12 ทา แตงกายดวยชุดพื้นเมืองทองถิ่น สามารถฟอนไดในทุกโอกาส ในสวนการปฏิบัติกระบวนทาฟอนนั้น
สามารถเพิ่ มหรื อลดจํานวนการนับ ครั้ง ในการปฏิบั ติทาฟอนได แตใ หลงการนับ ดวยจํานวนเลขคู เนื่องจากการแสดงใน
บางครั้งจะถูกจํากัดดวยเวลา แตทั้งนี้ก็มีรูปแบบการนับการปฏิบัติทาฟอนที่เปนมาตราที่ใชแสดงอยู นาฏยลักษณที่ปรากฏใน
การฟอนผูไทยบานโพนสวาง มี 3 ดานคือ 1. ดานการแสดง สามารถแบงไดดังนี้ 1. นาฏยศัพทสวนศีรษะ มีปริมาณการ
นาฏยศัพท “เอียงขวา” มากที่สุด 21 ครั้ง จากกระบวนทาฟอนทั้งหมด 12 ทา มีการใชนาฏยศัพท “เอียงขวา” ใน
กระบวนทาฟอนทั้งหมด 10 ทา 2. นาฏยศัพทสวนลําตัว มีปริมาณการนาฏยศัพท “เบี่ยงลําตัว” มากที่สุด 27 ครั้ง
จากกระบวนทาฟอนทั้งหมด 12 ทา มีการใชนาฏยศัพทในกระบวนทาฟอนทั้งหมด 5 ทา 3. นาฏยศัพทสวนมือ มี
ปริมาณการนาฏยศัพท “มวนมือเขา” มากที่สุด 52 ครั้ง จากกระบวนทาฟอนทั้งหมด 12 ทา มีการใชนาฏยศัพทใน
กระบวนทาฟอนทั้งหมด 11 ทา 4. นาฏยศัพทสวนขาและเทา มีปริมาณการนาฏยศัพท “วางเทา” มากที่สุด 34 ครั้ง
จากกระบวนทาฟอนทั้งหมด 12 ทา มีการใชนาฏยศัพทในกระบวนทาฟอนทั้งหมด 10 ทา 2. ดานเครื่องแตงกาย ไดแก
1. ซิ่นหมี่ตา 2. ผาแพรขิด 3. ดานอุปกรณการแสดง ไดแก 1. หลา 2. ฝาย 3. เปย ฟอนผูไทยบานโพนสวางเปนภูมิ
ปญญาทางดานศิลปะการแสดงประจําทองถิ่นที่บุคคลในชุมชนบานโพนสวางและชาวจังหวัดกาฬสินธุ ควรรักษา เผยแพร
องคความรูใหอยูคูชุมชนและประเทศชาติสืบไป
คําสําคัญ : นาฏยลักษณ ,ฟอนผูไทย, บานโพนสวาง, อําเภอเขาวง, จังหวัดกาฬสินธุ
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Abstract
The purpose of this research is a study about the background, the basic element of the method
of The Phu Thai dance and identity which located in Ban PhonSawang Kudsimkummai District Amphor
Khaowong Kalasin province. The researcher uses the method of learning from the document, observe,
interview and learn about The Phu Thai dance. The result found that The Phu dance Thai comes from
Mrs. Vadsana Sonlom. She invented the Phu Thai dance identity for performs the music and lyrics. There
are two kinds of lyrics. First, the descriptive lyrics, this lyric write when face with new situations and there
is only one singer. Second, Phayah lyrics, this lyric use to court between women and men. This lyric has
specific characteristics. When the Phu Thai dance with Phayah lyrics called “The PhuThai jeep sao long
khang ken fai dance”. The dance identity for performing the music and lyrics of both kind will use the
same dance identity. The origin of The Phu Thai dance comes from the act of animal and the daily life of
PhuThai people. This performance usually has more than one actress. There are twelve of dance identity.
The actress will dress up by the local dress. It can perform in every occasion. In practice processes of
The Phu Thai dance can increase or decrease the number of times in practice. But let's count down by
the number of pairs. Because performances are sometimes limited by time. However, there is a pattern of
counting the practice of serving as a showcase. Dance identity shows that The Phu Thai dance in Ban
PhonSawang, there are three main part. First main part is performance which can divide in to four subparts. First, “Nad ta ya sub in the part of head”. It has a lot of amount of Nad ta ya sub ieng khwa
pattern. It is about twenty-one times. From twelve posture the use of this pattern have ten postures.
Second, “Nad ta ya sub in the part of body” have a lot of amount of Nad ta ya sub Bieng lum tua
pattern. It is about twenty-seven times. From twelve posture the use of this pattern have five postures.
Third, “Nad ta ya sub in the part of hand” It has a lot of amount of Mun Meu Kao pattern. It is about fiftytwo times. From twelve posture the use of this pattern have eleven postures. Forth, “Nad ta ya sub in
the part of legs and feet” It has a lot of amount of Wang Tao pattern. It is about thirty-four times. From
twelve posture the use of this pattern have ten postures. Second main part is costumes, there are Sin
Mee Ta, Pa Pair Kid. Third main part is instrument in the performance which is La, cotton and Pia. The Phu
Thai dance in Ban PhonSawang is the folk wisdom in term of performing arts in the community. It located
in Ban PhonSawang Kudsimkummai District Amphor Khaowong Kalasin province. This performance must
preserve and teach the knowledge for it will endure with people and our country.
Keywords : The Dance Indentity, Phu Thai dance, Ban PhonSawang, Amphor Khaowong, Kalasin province
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บทนํา
ชาวผูไทยที่อาศัยอยูในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ มีถิ่นฐานอยูในบริเวณ 5 อําเภอ ไดแก 1. อําเภอเขาวง 2. อําเภอคํา
มวง 3. อําเภอสมเด็จ 4. อําเภอสหัสขันธ 5. อําเภอกุฉินารายณ (ถวิลทอง สวางรัตน, 2530,หนา 124-127) นอกจากนั้น
ยังมีวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อและสรางชื่อเสียงใหกับจังหวัดกาฬสินธุ คือ ฟอนผูไทย (อภิศักดิ์ โสมอินทร,2525,หนา 401) ฟอนผู
ไทย คือ การฟอนชนิดหนึ่งของชาวผูไทย ปจจุบันการฟอนผูไทยในจังหวัดกาฬสินธุตามแบบฉบับของชาวบานที่ประดิษฐขึ้น
ตามภูมิปญญาดั้งเดิมนั้น มีอยูที่ 1. บานโพนสวาง ตําบลกุดสิมคุมใหม อําเภอเขาวง 2. บานโพน ตําบลโพน อําเภอคํา
มวง 3. บานกุดหวา ตําบลกุดหวา อําเภอกุฉินารายณ (พรสวรรค พรดอนกอ,สัมภาษณ,พฤศจิกายน 21,2555) ซึ่งทั้งหมด
นี้เปนฟอนผูไทยที่ยังมีการดํารงอยู แตการฟอนผูไทยที่บานโพนสวาง ตําบลกุดสิมคุมใหม อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุนั้น
มีความแตกตางจากที่อื่น คือ พัฒนาการรูปแบบของวงและศิลปะการแสดงฟอนผูไทย ที่ ยังมีการรักษาเอกลักษณไวเป น
อยางดีไมเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ฟอนผูไทยบานโพนสวางนั้น เปนการฟอนประกอบการบรรเลงดนตรีและการลําหรือไม
มีการลําก็ได กระบวนทาที่ใชฟอน เปนการนําเอาวิถีชีวิตและการเลียนแบบอากัปกิริยาของสัตวมาประดิษฐเปนกระบวนทา
ฟอน บานโพนสวางไดมีการจัดตั้งคณะอนุรักษวัฒนธรรมพื้นบานโพนสวางขึ้น เมื่อประมาณป พ.ศ. 2499 โดยนายสุวรรณ
สวางโคตร อดี ต หัวหนาคณะและอดี ตผู ใ หญ บ านเป นผู กอตั้ ง ซึ่ง เปนการรวบรวมชาวบ านที่ มี ค วามสามรถทางด าน
ศิลปวัฒนธรรมดานตางๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตองการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน และในปจจุบันมีนายเฉลียว สกุล
โพน เปนหัวหนาวง ปจจุบันไดเสียชีวิตลงแลว และมีนางวาสนา ศรลอม เปนผูประดิษฐกระบวนทาฟอนผูไทยบานโพน
สวางและเปนผูถายทอดใหกับสมาชิกในวงและผูที่สนใจ ในอดีตคณะอนุรักษวัฒนธรรมพื้นบานโพนสวางไดมีการสืบทอดการ
ฟอนผูไ ทยบ านโพนสวางและรั บใช สัง คมอย างต อเนื่อง และมีนักศึกษาจากหลายสถาบั นให ความสนใจเขามาขอรับ การ
ถายทอดความรูดานศิลปะการแสดงฟอนผูไทยบานโพนสวางมากมาย ในภาวะปจจุบัน ตั้งแตเมื่อหัวหนาวงนายเฉลียว สกุล
โพน ไดเสียชีวิตลงทําใหการสืบทอดวัฒนธรรมการฟอนผูไทยบานโพนสวางนั้นลดนอยลง เนื่องจากเปรียบเสมือนการขาดเสา
หลักของคณะ ซึ่งทําใหการออกงานตางๆลดนอยลงไปดวย และสมาชิกในวงแตละคนตางมีอายุมาก ประกอบกับยุคสมัยที่
เปลี่ยนไป ผูคนใหความสนใจฟอนผูไทยลดนอยลง สงผลทําใหฟอนผูไทยบานโพนสวางอยูในภาวะที่อาจเลือนหายไป และ
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดพบวา ไดมีผูศึกษาเรื่อง ดนตรีผูไทยบานโพนสวางและการลําผูไทยบานโพนสวาง
ซึ่งการศึกษาทั้งสองเรื่องนี้ชี้ใหเห็นวา นักวิชาการไดใหความสนใจและใหความสําคัญเกี่ยวบานโพนสวางเปนอยางยิ่ง ซึ่ง
ผูวิจัยเล็งเห็นวา ยั งขาดองคค วามรูด านการฟอนผูไ ทยบานโพนสวางในอีกหนึ่งด านซึ่งจะทํ าให องคความรูตางๆนั้นไดถู ก
รวบรวมไวอยางครบถวน จากความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความเปนมา องคประกอบและกระบวนทาฟอน
ของการฟอนผูไทยบานโพนสวาง โดยจะทําการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของและวิเคราะหขอมูลโดยการใชแนวคิดและทฤษฎีตางๆ
ซึ่งจะนําไปสูการคนพบนาฏยลักษณของการฟอนผูไทยบานโพนสวาง เพื่อรวบรวมขอมูลบันทึกไวเปนลายลักษณอักษรซึ่งจะ
เปนประโยชนแกสังคมและเปนมรดกทางวัฒนธรรมสืบตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความเปนมาของการฟอนผูไทยบานโพนสวาง ตําบลกุดสิมคุมใหม อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ
2. เพื่อศึกษาองคประกอบและกระบวนทาฟอนผูไทยบานโพนสวาง ตําบลกุดสิมคุมใหม อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ
3. เพื่อศึกษานาฏยลักษณฟอนผูไทยบานโพนสวาง ตําบลกุดสิมคุมใหม อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ
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ระเบียบวิธีวิจัย
1. การเก็บรวบรวมขอมูล มี 4 วิธี ไดแก ศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ การสังเกตการณและรับการถายทอด
กระบวนท าฟ อนผู ไ ทยจากศิ ล ป นพื้ นบ าน สํ าหรั บ แบบสั ม ภาษณแ บบมี โ ครงสร างและสั ง เกตการณ ได ใ ห ผู ท รงคุ ณวุฒิ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ เพื่อนําไปใชในภาคสนามสําหรับบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับศิลปะการแสดงฟอนผูไทย
บานโพนสวาง
2. การวิเ คราะหข อมู ล ใช วิธีการวิเคราะหเ นื้อหา โดยตรวจสอบขอมูล จากหลายแหลง เพื่ อใหข อมู ลที่ มีค วาม
ถูกตองเพียงพอและมีประสิทธิภาพเพื่อนําขอมูลที่ไดรับมาวิเคราะห สังเคราะห หาขอสรุปของขอมูล นําขอมูลที่ไดจัดใหเปน
หมวดหมูและเรียบเรียงขอมูล โดยใชการวิจัยเชิงพรรณนาและวิเคราะห สรุปเรียบเรียงเปนลายอักษรโดยนําขอมูลจากเอกสาร
บทความ งานวิจัย และการสัมภาษณมาอางอิง
ผลการวิจัย
ความเปนมาของฟอนผูไทยบานโพนสวาง
เมื่อ พ.ศ. 2499 ครั้งเมื่อ นายสุวรรณ สวางโคตร ดํารงตําแหนงผูใหญบาน ไดจัดตั้ง “คณะอนุรักษ
วัฒนธรรมพื้นบานโพนสวาง” ขึ้น ซึ่งเปนการรวบรวมชาวบานในหมูบานที่มีความสามารถทางดานศิลปวัฒนธรรมทางดาน
ตางๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออนุรักษศิลปวัฒนธรรมพื้นบานในชุมชน ซึ่งการตั้งคณะเริ่มแรกมีเพียงการเลนดนตรีประกอบการ
รองหมอลําเพียงเทานั้น ตอมา พ.ศ. 2515 ในขณะนั้น นางวาสนา ศรลอม มีอายุ 17 ป จบการศึกษาจบชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 จากโรงเรียนบานโพนสวาง เนื่องดวยนางวาสนา ศรลอม มีความชื่นชอบทางดานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานจึงไดเขา
รวมคณะอนุรักษวัฒนธรรมพื้นบานโพนสวาง พ.ศ. 2515 – 2523 สถานการณของชุมชนในชวงเวลานั้นไดมีการขยาย
อิทธิพลของกลุมคอมมิวนิสต คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติใหมีการจัดตั้งโครงการอาสาพัฒนาและปองกันตนเองหรือ อพป. ขึ้น
ซึ่งบานโพนสวางเปนหนึ่งในหมูบานที่ไดเ ขารวมโครงการ และไดพั ฒนาหมูบานจนไดเขาประกวดการแขงขั นหมูบานอาสา
พัฒนาและปองกันตนเองหรือ อพป. จนไดรับรางวัลชนะเลิศระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค ดวยสาเหตุนี้จึงทําให
บุคคลภายนอกแวะเวียนเขามาเยี่ยมชมหมูบานโดยตลอด และเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหคณะอนุรักษวัฒนธรรมพื้นบานโพน
สวาง ไดมีโอกาสตอนรับบุคคลจากภายนอกอยูไมขาดสาย เมื่อจํานวนผูที่มาเยี่ยมเยือนหมูบานมีมากขึ้นและเปนที่รูจักอยาง
กวางขวาง คณะอนุรั กษวัฒ นธรรมพื้ นบ านโพนสวางจึงไดมี การปรับ ปรุ งรู ปแบบของการแสดง จากเมื่อกอนมี เพี ยงการ
บรรเลงดนตรีประกอบการรองหมอลําเพียงเทานั้น จึงไดปรับปรุงใหมีการฟอนประกอบการบรรเลงดนตรีและการรองหมอลํา
ขึ้น เพื่อเพิ่มอรรถรสใหแกการแสดง โดยมีนางวาสนา ศรลอม เปนตัวแทนของสมาชิกในคณะเปนผูประดิษฐกระบวนทา
ฟอน โดยอาศั ยพื้ นฐานความรูจากการเรี ย นวิช านาฏศิล ป เ ปนพื้ นฐานในการประดิ ษฐกระบวนท าฟ อน ในการประดิ ษฐ
กระบวนทาฟอนนั้นนางวาสนามีแนวคิดการประดิษฐกระบวนทาฟอนจากวิถีชีวิตประจําวันของชาวผูไทยและอากัปกิริยาของ
สัตว ในระยะแรกที่ไดนําการฟอนเขามาประกอบประกอบการบรรเลงดนตรีและการรองหมอลํานั้น จะเปนการฟอนคูกัน
ระหวางผูชายกับผูหญิง ซึ่งใชกระบวนทาฟอนเดียวกันทั้งผูชายและผูหญิง ตอมา พ.ศ. 2527 ไดเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ของการฟอนอีกครั้ง เนื่องจากประสบปญหานักดนตรีไมเพียงพอเพราะนักดนตรีบางสวนไปฟอนคูกับผูหญิง จึงทําใหนาง
วาสนา ศรลอม ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการฟอนจากการฟอนคูกันระหวางผูชายกับผูหญิง ปรับเปนการฟอนที่ใชผูหญิงลวน
นับตั้งแตนั้นมาจนถึงปจจุบัน
องคประกอบของการฟอนผูไทยบานโพนสวาง
1. ผูแ สดง แบงเปน 3 สวน ไดแก 1. นักดนตรี 2. หมอลํา 3. ผูฟอน ในสวนของผูฟอน สามารถ
ฟอนไดทั้งผูหญิงและผูชาย แตในปจจุบันนิยมใชผูหญิงเปนผูฟอน ไมจํากัดจํานวนผูฟอนสามารถฟอนไดตั้งแต 1 คนขึ้นไป
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2. กลอนลํ า กลอนลําที่ใช ในการลํ า มี 2 รูป แบบ คื อ 1. กลอนลําแบบพรรณนา เปนกลอนลําที่
กลาวถึงเรื่องทั่วไป ถูกแตงขึ้นใหมตามสถานการณที่พบเจอปจจุบัน หรือใชความสามารถของหมอลําในการดนสด 2. กลอน
ลําแบบผญา เปนกลอนลําที่ใชเกี้ยวพาราสีกันระหวางชายหญิงชาวผูไทย เปนกลอนลําที่มีเฉพาะตายตัว
3. เครื่องแตงกาย ประกอบดวย

3.1 ผาแพรฟอย มีลักษณะเปนรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดความกวาและความยาวประมาณ
30 เซนติเมตร มีไวเพื่อใชสําหรับเคียนผม
3.2 เสื้อ มีลักษณะเปนเสื้อทรงแขนกระบอกสีดํา มีการประดับลวดลายบริเวณ คอเสื้อ กลาง
ลําตัว(กระดุม) แขนเสื้อ และชายเสื้อ มีการนําเหรียญโบราณมาตกแตงตามลวดลายหรือไมมีกได
3.3 ผาแพรขิ ด มีลักษณะเปนรูปทรงสี่ เหลี่ยมผื นผา มี ความยาวประมาณ 2 เมตร ใช
สําหรับเปนเบี่ยงที่ไหล
3.4 ซิ่นหมี่ตา เปนผาถุงใชสําหรับนุงซึ่งเปนเผาที่ใชนุงในชีวิตประจําวันและการฟอนผูไทยบาน
โพนสวาง
4. ดนตรี สามารถแบงดนตรีไดเปน 2 สวน คือ
4.1 ทํานองดนตรีที่ใชในการบรรเลง สามารถแบงการบรรเลงดนตรีไดตามลักษณะของการลํา
ไดดังนี้ 1. การลําแบบพรรณนา ทํานองที่ใชในการบรรเลงดนตรีประกอบการลําแบบพรรณนาคือทํานองลายผูไทย 2. การ
ลําแบบผญา ทํานองที่ใชประกอบการลําแบบผญานี้ เมื่อฝายชายลําจะใชดนตรีทํานองลายผูไทยใหญ และเมื่อฝายหญิงลํา
จะใชดนตรีทํานองลายผูไทยนอย 3. หากไมมีการลําจะบรรเลงดนตรีลายผูไทย
4.2 เครื่องดนตรีที่ใชบรรเลง เครื่องดนตรีพื้นบานในการบรรเลง สามารถแบงประเภทของ
เครื่องดนตรี ไดดังนี้ 1. เครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีด ไดแก กระจับป (พิณ) 2. เครื่องดนตรีประเภทสี ไดแก ซอผูไทย
(ซอบั้งไมไผ) 3. เครื่องดนตรีประเภทตี ไดแก กลองตุม กลองหาง ฉิ่ง ฉาบ 4. เครื่องดนตรีประเภทเปา ไดแก ปผูไทย
แคน
5. อุปกรณการแสดง ในการฟอนผูไทยประกอบการบรรเลงดนตรีและการลําแบบผญาจะมีอุปกรณการ
การแสดงสําหรับหมอลําฝายหญิงเพื่อใชในการแสดง ไดแก 1.หลา 2.ฝาย 3.เปย
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กระบวนทาฟอน
จากการศึกษากระบวนทาของการฟอนผูไทยบานโพนสวาง ตําบลกุดสิบคุมใหม อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ พบวา กระบวนทาฟอนถูกประดิษฐขึ้นโดยนางวาสนา ศรลอม โดยมีแนวคิดในการประดิษฐกระบวนทาฟอนจาก
วิถีชีวิตของชาวผู ไทยและการเลีย นแบบอากัปกิริย าของสัตว โดยใชพื้นฐานจากการเรี ยนวิช านาฏศิลปเ ปนพื้นฐานในการ
ประดิษฐกระบวนทาฟอน ซึ่งมีกระบวนทาฟอนทั้งหมด 12 ทา และจากการไดรับถายถอดกระบวนทาฟอน ผูวิจัยพบวา
ลักษณะของการปฏิ บัติ กระบวนท าฟ อนผูไ ทยบ านโพนสวาง มีการใชสั ดส วนตางๆ ของร างกายเหมือนกับ ตัวนางในทาง
นาฏศิลปไทย และผูวิจัยไดพบคําศัพทที่นางวาสนา ศรลอม ใชสื่อสารระหวางการถายทอดกระบวนทาฟอน เพื่อสื่อสารให
ผูที่ไดรับการถายทอดเขาใจปฏิบัติถูกตองตรงกัน ซึ่งผูวิจัยสามารถแบงประเภทของศัพทที่พบได ดังนี้
1. นาฏยศัพทที่ชื่อเหมือนกับนาฏยศัพทในนาฏศิลปไทยและปฏิบัติเชนเดียวกัน ไดแก เอียงซาย เอียงขวา คืนตัว
ตั้งมือ วงบน วงกลาง วงลาง วงหนา มือแบตั้ง มือแบลง คลายจีบ ชิดเขา นั่งคุกเขา ตั้งเขา ยืนเขา กาวหนา ยก
หนา แตะเทา เปดสนเทา วางหลัง วางสน ถอนเทา
2. นาฏยศัพทที่ชื่อเหมือนกับนาฏยศัพทในทางนาฏศิลปไทยแตปฏิบัติตางกัน ไดแก จีบ จีบคว่ํา จีบหงาย จีบ
ตะแคง จีบสงหลัง จีบปรกขาง ยกเทา วางเทา ถัดเทา
3. นาฏยศัพทที่ชื่อตางกันกับนาฏยศัพทในทางนาฏศิลปไทยแตปฏิบัติเชนเดียวกันกับนาฏยศัพทในนาฏศิลปไทย
ไดแก มวนมือออก
4. นาฏยศัพทเฉพาะของนางสาวนา ศรลอม ไดแก ศีรษะตรง โนมตัว เบี่ยงลําตัว มวนมือเขา ยอเขา ยืดเขา
เตะเทา เขยงเทา กาวเทาไปดานขาง เขยิบเทา
นาฏยลักษณฟอนผูไทยบานโพนสวาง
นาฏยลักษณฟอนผูไทยบานโพนสวาง สามารถบงชี้ออกมาใหเห็นเดนชัด โดยวิเคราะหจากแนวคิดเรื่อง
นาฏยลักษณ ซึ่งจําแนกดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการแสดง นาฏยลักษณดานการแสดงของการฟอนผูไทยบานโพนสวาง ตําบลกุดสิมคุมใหม อําเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ สามารถบงชี้ออกมาใหเห็นไดเดนชัดโดยวิเคราะหจากทฤษฎีนาฏยลักษณ ซึ่งสามารถวิเคราะหหานาฏย
ลักษณดานการแสดงไดจาก ปริมาณการใชนาฏยศัพทที่เดนชัดตลอดการแสดงฟอนผูไทยบานโพนสวาง ซึ่งสามารถแบงได
ตามสัดสวนรางกายดังนี้
1. นาฏยศัพทสวนศีรษะ มีปริมาณการนาฏยศัพท “เอียงขวา” มากที่สุด 21 ครั้ง จากกระบวนทา
ฟอนทั้งหมด 12 ทา มีการใชนาฏยศัพท “เอียงขวา” ในกระบวนทาฟอนทั้งหมด 10 ทา
2. นาฏยศัพทสวนลําตัว มีปริมาณการนาฏยศัพท “เบี่ยงลําตัว” มากที่สุด 27 ครั้ง จากกระบวนทา
ฟอนทั้งหมด 12 ทา มีการใชนาฏยศัพทในกระบวนทาฟอนทั้งหมด 5 ทา
3. นาฏยศัพทสวนมือ มีปริมาณการนาฏยศัพท “มวนมือเขา” มากที่สุด 52 ครั้ง จากกระบวนทา
ฟอนทั้งหมด 12 ทา มีการใชนาฏยศัพทในกระบวนทาฟอนทั้งหมด 11 ทา
4. นาฏยศัพทสวนขาและเทา มีปริมาณการนาฏยศัพท “วางเทา” มากที่สุด 34 ครั้ง จากกระบวนทา
ฟอนทั้งหมด 12 ทา มีการใชนาฏยศัพทในกระบวนทาฟอนทั้งหมด 10 ทา
2. ด านเครื่ องแตงกาย นาฏยลั กษณด านเครื่ องแตง กายในการฟ อนผู ไทยบ านโพนสวาง ตํ าบลกุด สิ มคุ มใหม
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ สามารถบงชี้ออกมาไดใหเห็นเดนชัดไดตามทฤษฎีนาฏยลักษณ จุดเดนเฉพาะชิ้น และไม
ปรากฏพบการใชในการฟอนผูไทยที่อื่น ซึ่งผลการวิจัยพบวา ในเครื่องแตงกายของการฟอนผูไทยบานโพนสวางพบเครื่อง
แตงกายที่มีลักษณะเฉพาะ ที่ไมเหมือนกับการแตงกายของการฟอนผูไทยของที่ใด คือ 1.ซิ่นหมี่ตา 2.ผาแพรขิด
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ซินหมีตา
ทีมา : นพรัตน์ บรรณาลัย (2560)

ผ้ าแพรขิด
ทีมา : นพรัตน์ บรรณาลัย (2560)
3. ดานอุปกรณการแสดง อุปกรณการแสดง ในการฟอนผูไทยบานโพนสวาง ตําบลกุดสิมคุมใหม อําเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ สามารถบงชี้ออกมาไดใหเห็นเดนชัดไดตามทฤษฎีนาฏยลักษณ ซึ่งผลการวิจัยพบวา ในการแสดงฟอนผู
ไทยบานโพนสวาง จะมีอุปกรณการแสดงในการฟอน ที่มีการใชกลอนลําแบบผญา โดยจะเรียกการแสดงนั้นวา “ฟอนผูไทย
จีบสาวลงขวงเข็นฝาย” ซึ่งจะมีหมอลําฝายหญิงเปนผูใชอุปกรณในการแสดง และอุปกรณที่ใชในการแสดง ไดแก 1. หลา
2. ฝาย 3. เปย

หลา
ทีมา : นพรัตน์ บรรณาลัย (2560)
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ฝ้าย
ทีมา : นพรัตน์ บรรณาลัย (2560)

ภาพที 4.33 เปี ย
ทีมา : นพรัตน์ บรรณาลัย (2560)
อภิปรายผล

ผลของการวิจยั ทีได้ จากการรวบรวมเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
ทําให้ เห็นถึงความเป็ นมาของการฟ้อนผู้ไทยบ้ านโพนสวาง รวมถึงองค์ประกอบและกระบวนท่าฟ้อนของ
การฟ้อนผู้ไทยบ้ านโพนสวาง ซึงเมือปี พ.ศ. 2397 ได้ มีชนกลุม่ ผู้ไทยกลุม่ หนึงย้ ายถินฐานจากบ้ านกกต้ อง
แขวงเมืองวัง ประเทศลาว มาตังถิ นฐานในประเทศไทยบริ เวณบ้ านโพนสวาง อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์ ณ ปั จจุบนั เมือตังถินฐานและปรับตัวเข้ ากับสภาพแวดล้ อมอย่างมันคงได้ แล้ ว จึงเกิดการสร้ าง
วัฒนธรรมของตนเอง โดยมีก ารสร้ างศิลปะการแสดงฟ้อนผู้ไทยขึน ซึ งมีแนวคิ ดการประดิษ ฐ์ จ ากวิถี
ชีวิตประจําวันและการเลียนแบบอากัปกิริยาของสัตว์ทีพบเจออยู่เป็ นประจํา โดยอาศัยปั จจัยทางเชือชาติ
เป็ นหลักในการสร้ างองค์ ประกอบต่างๆ ซึงสอดคล้ องกับ แนวคิ ดทฤษฎีการแพร่กระจายของวัฒนธรรม
ของ วิสเลอร์ ทีว่า จุดเริ มต้ นของศูนย์กลางวัฒนธรรมขึนอยู่กบั ปั จจัยทางเชือชาติมากกว่าทางภูมิศาสตร์
และการเลือกที ตังศูน ย์ กลางก็ไม่ได้ มีเกณฑ์อะไร แต่ห ลังจากนีได้ มีการตังรกรากและปรับตัวให้ เข้ ากับ
สภาพแวดล้ อมได้ แล้ ว สภาพแวดล้ อมจะเป็ นตัวยึดเหนียววัฒนธรรมให้ มนคง
ั (ทรงคุณ, 2553,หน้ า67)
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การฟ้อนผู้ไทยบ้ านโพนสวางนันเป็ นการฟ้อนประกอบการบรรเลงดนตรีและการลําหรือไม่มีการลํา
ก็ได้ ซึงผลของการศึกษาด้ านเครื องดนตรี ในการฟ้อนผู้ไทยบ้ านโพนสวาง ได้ สอดคล้ องกับวิจยั ทีเกียวข้ อง
เรือง ดนตรีผ้ ไู ทยบ้ านโพนสวาง อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ( วาสนา ซึงรัมย์. 2552,หน้ า 84-97) และ
ผลของการศึกษาด้ านกลอนลําในการฟ้อนผู้ไทยบ้ านโพนสวาง ได้ สอดคล้ องกับวิจัยทีเกียวข้ อง เรื อง
การศึกษาลําผู้ไทย หมูบ่ ้ านโพนสวาง ตําบลกุดสิมคุ้มใหม่ อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ (พิไลลักษณ์
สานคํา,

,หน้ า 87-90)
ในภาวะปั จจุบนั การฟ้อนผู้ไทยบ้ านโพนสวาง ค่อยๆเลือนหายไปด้ วยหลายปั จจัย ซึงผู้วิจยั ได้ ตงั

ข้ อสังเกตว่า ในจังหวัดกาฬสินธุ์นนไม่
ั ได้ มีฟ้อนผู้ไทยทีบ้ านโพนสวางแค่เพียงทีเดียว แต่ยงั มีอยู่ทีบ้ านโพน
ตําบลโพน อําเภอคํ าม่วง และบ้ านกุดหว้ า ตํ าบลกุด หว้ า อําเภอกุฉินารายณ์ (พรสวรรค์ พรดอนก่ อ
,สัมภาษณ์,พฤศจิกายน 21,2555) โดยการฟ้อนผู้ไทยของทังสองหมู่บ้านยังคงดํารงอยู่ได้ ในปั จจุบัน ซึง
ทังสองหมูบ่ ้ านมีการพัฒนานําเครื องดนตรี สมัยใหม่เข้ ามาประยุกต์ใช้ ประกอบในการฟ้อนเพือเพิมอรรถรส
ให้ เกิดความสนุกสนานในการชมของผู้ชม ซึงส่วนนีอาจเป็ นหนึงปั จจัยทีทําให้ การฟ้อนผู้ไทยของบ้ านโพน
สวางเลือนหายไปเพราะขาดการนํานวัตกรรมใหม่ๆเข้ ามาใช้ ในคณะ
ในการฟ้อนผู้ไทยของบ้ านโพนสวางจะประกอบด้ วยการใช้ กลอนลํา 2 รูปแบบ คือ . กลอนลํา
แบบพรรณนา เป็ นกลอนลําทีกล่าวถึงเรื องทัวไป ถูกแต่งขึนใหม่ตามสถานการณ์ทีพบเจอปั จจุบนั ในอดีต
ครังเมือนายเฉลีย ว สกุลโพน เป็ นหัวหน้ าคณะซึ งนายเฉลีย วเป็ นผู้ที มีค วามรู้ ความสามารถ และ
ปฏิภาณไหวพริ บในการแต่งกลอนลําได้ อย่างเชียวชาญ ซึงสามารถแต่งกลอนลําได้ ตามเหตุการณ์ทีพบ
เจอในปั จจุบนั ได้ หรื อบางครังเป็ นการด้ นกลอนสดในการแสดง และเมือนายเฉลียวได้ เสียชีวิตลง คณะ
อนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมพืนบ้ านโพนสวางไม่สามารถหาบุคคลทีมีความสามารถอย่างนายเฉลียวเข้ ามาทดแทน
ได้ ซึ งสิงเหล่านี ก็เ ป็ นปั จ จัย หนึ งที ทํ าให้ การฟ้อนผู้ไทยบ้ านโพนสวางไม่ได้ ออกแสดงบ่ อยครังเช่น เดิ ม
เหมือนในอดีต . กลอนลําแบบผญา เป็ นกลอนลําทีใช้ เกียวพาราสีกันระหว่างชายหญิ งชาวผู้ไทย เป็ น
กลอนลําทีมีเฉพาะตายตัว กลอนลํานีจะถูกลําโดยหมอลําฝ่ ายชายคือนายเฉลียว สกุลโพน และหมอลํา
ฝ่ ายหญิงคือนางวาสนา ศรล้ อม เมือครังนายเฉลียวยังมีชีวิตอยู่ นายเฉลียวได้ เป็ นผู้สอนการลําให้ กบั นาง
วาสนาตังแต่แรกเริ มเข้ าคณะ และได้ ลําคูก่ นั มาตลอด เมือนายเฉลียวได้ เสียชีวิตลง นางวาสนาก็ไม่มีคใู่ น
การลํา หรือหากให้ ผ้ อู ืนมาเป็ นคูใ่ นการลํา ก็ไม่มีใครมีความสามารถได้ เทียบเท่ากับนายเฉลียวจึงทําให้
นางวาสนาไม่อยากทีจะลําอีกต่อไป จึงทําให้ การฟ้อนผู้ไทยถูกพ่วงร่วมไม่ได้ ออกทําการแสดงไปด้ วย
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ในอดีตเมือเวลามีการแสดงฟ้อนผู้ไทยของคณะอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมพืนบ้ านโพนสวางในชุมชน คน
ในชุมชนก็จะมารวมตัวกัน ซึงพืนทีนีจะถือว่าเป็ นการเปิ ดพืนทีให้ ผ้ ชู มหนุ่มสาวได้ พบปะกัน ซึงในอดีตการ
ติดต่อพบปะพูดคุยกันติดต่อสือสารไม่ง่ายดายอย่างเช่นยุคปั จจุบนั แต่เมือเวลาผ่านไปสภาพสังคมมีการ
เปลียนแปลงการติดต่อสือสารง่ายดายขึนจึงทําให้ ผ้ ชู มทีเคยมารวมตัวกันในพืนทีตรงนีหายไปหรือให้ ความ
สนใจพืนทีตรงนีน้ อยลง และตลอดระยะเวลาทีผ่านมาได้ มีนกั ศึกษาหรือบุคคลทีสนใจเกียวการการฟ้อนผู้
ไทยบ้ านโพนสวางได้ เข้ ามาขอรับการถ่ายทอดท่าฟ้อนอยู่เฉลียปี ละหนึงถึงสองครัง แต่ก็เป็ นเพียงแค่นํา
การฟ้อนผู้ไทยบ้ านโพนสวางนันไปออกทําการแสดงตามหลักสูตรของการเรียนเพียงเท่านัน ไม่ได้ เป็ นการ
ถูกนําไปใช้ เป็ นประจําหรื อนําไปถ่ายทอดให้ กบั ผู้อืนอีกเลย ด้ วยปั จจัยทังหลายเหล่านีจึงน่าเป็ นเป็ นห่วงว่า
ฟ้อนผู้ไทยบ้ านโพนสวางอาจจะหายไปจริ งๆ ในอีกไม่ช้า หากไม่ได้ รับการปรับปรุงรูปแบบของการแสดง
หรือมีผ้ สู ืบทอดฟ้อนผู้ไทยบ้ านโพนสวางอย่างจริงจัง
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาฟอนผูไทยบานโพนสวาง ตําบลกุดสิมคุมใหม อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ของงานวิจัยนี้ชวยให
เกิดองคความรูเกี่ยวกับการฟอนผูไทยในจังหวัดกาฬสินธุเพิ่มมากขึ้น ผลของการวิจัยนี้สามารถนําไปพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
ท องถิ่ นของจัง หวัด กาฬสิ นธุทั้ ง ในแง ข องการสื บ ทอดและอนุ รั กษ สํ าหรั บ การศึ กษาเพิ่ ม เติ ม ยั ง มี ป ระเด็ นในการศึ กษา
เปรียบเทียบการฟอนผูไทยในอําเภอตางๆในจังหวัดกาฬสินธุ เพื่อใหเกิดการรวบรวมองคความรู และเปนมรดกภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรมสืบตอไป
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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสึกษา 1) สภาพของปจจัยดานการบริหารการศึกษาและพฤติกรรมของนักเรียนใน
โรงเรีย นขั้ นพื้ นฐานสั งกัดกรุ งเทพมหานคร และ 2) อิท ธิพ ลของป จจัยด านการบริ หารการศึ กษาที่ มีผ ลต อพฤติกรรมของ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณคือ
แบบสอบถาม กลุ มตั วอยาง คื อ ผูอํานวยการสถานศึ กษา/รั กษาการผูอํานวยการสถานศึ กษา จํานวน 209 คน ใชวิธีสุ ม
ตัวอยางแบบงายดวยการจับฉลาก (simple random sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพคือแบบสัมภาษณ กลุม
ตัวอยางคือ หัวหนาฝายการศึกษา 1 คน ผูอํานวยการสถานศึกษา 3 คน และกรรมการสถานศึกษา 1 คน รวม 5 คน ใชวิธีการ
สุม ตัวอย างแบบเจาะจง การวิจัย เชิ งปริม าณ คือ การวิเ คราะหข อมูล สถิ ติเ ชิง พรรณนา ไดแ ก คารอยละ (percentage)
คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบสมมติฐาน ใชสถิติวิเคราะหถดถอยพหุคุณ
(multiple regression analysis) แบบขั้นตอน (stepwise technique) สวนการวิจัยเชิงคุณภาพใชสถิติวิเคราะหเชิงเนื้อหา
(content analysis) จากบทสัมภาษณเจาะลึก
ผลการวิจัย เชิ ง ปริ ม าณ พบวา การบริห ารวิช าการ และการบริห ารงานทั่ วไปมี ผลต อพฤติกรรมของนักเรี ยนใน
โรงเรียนขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร ขณะที่ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบวา การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ
การบริหารบุคคล และการบริหารงานทั่วไปมีผลตอพฤติกรรมของนักเรียน
คําสําคัญ : การบริหารวิชาการ, การบริหารงบประมาณ, การบริหารบุคลากร, การบริหารงานทั่วไป, พฤติกรรมของนักเรียน
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Abstract
The purposes of this research were to study (1) the state of educational administration factors
and student behavior in basic schools under Bangkok metropolitan administration and (2) the effect of
educational administration factors affecting student Behavior in Bangkok metropolitan schools. Researcher
use quantitative and qualitative research. The quantitative research tool was a questionnaire. The sample
consisted of 209 directors/acting directors and the qualitative research tools were in-deep interview with
sample was head of education faction, directors and school commissioners about 5 persons, use a
specific sampling method. The statistics used in quantitative research were percentage, mean, standard
deviation (S.D.) and multiple regression analysis (stepwise technique) and qualitative research was content
analysis from in-depth interview.
Finally, the result of the study which quantitative research showed that academic administration
and general administration effect on student behavior but budget administration and personal
administration has no affect on student behavior while quantitative research showed that academic
administration, budget administration, personnel administration and general administration effect on
student behavior.
Keywords: academic administration, budget administration, personal administration, general
administration, student's behavior.
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บทนํา
การจัดการศึกษาของไทยเปนไปเพื่อใหคนในชาติไดรับการศึกษาอยางเทาเทียมกัน ซึ่งหนวยงานภาครัฐเปนผูกําหนด
นโยบายและสรางโอกาสพร อมทั้งสนับสนุนการจัด การศึกษาทุกรู ปแบบใหการเรียนรูข องนักเรียนประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายที่ตั้งไว ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกและนวัตกรรมในยุคปจจุบัน ซึ่งเปนยุคโลกาภิวัตน (globalization) ที่มี
การแข งขันมากมาย และมนุษยทุ กคนตองมี องค ความรู (knowledge based society) ในการดํารงอยูใ นสัง คมไดอยาง
เหมาะสม สามารถใชองคความรูในการพัฒนาชุมชน สังคมบานเมืองไดอยางสมเหตุสมผล การจัดการศึกษาของประเทศไทย
แตเ ดิมเปนตั วอย างที่ ดีข องความหมายแห งการศึ กษาของนักเรีย นคือเพื่อนําพาชีวิต ไปสู ความรู คู ความดี และชีวิตคื อ
การศึกษา ทั้งนี้ เพราะการศึกษาเริ่มขึ้นจากครอบครัวโดยพอ แม ปู ยา ตา ยาย ทําหนาที่เปนครู เด็กไดรับการฝกหัดอบรม
ตามวิถีชีวิตที่ครอบครัวดําเนินอยู ครั้ นเติบโตขึ้น ประสบการณชี วิตก็ขยายวงกวางออกสูชุ มชน ทองถิ่น และบานเมือง
เพราะฉะนั้น การศึกษากับวิถีชีวิต จึงผสมผสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกันยากที่จะแยกออกจากกันได (นิธิ นิมิตรบุญ, 2556) การ
จัดการศึกษาในยุคปจจุบันสอดคลองกับการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช
2545 วาดวยการเรียนรูเปนหัวใจสําคัญของการศึกษา ทุกฝายตองทํางานประสานกันเพื่อพัฒนานักเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
การศึกษามีห ลายช วงหลายสมั ย ซึ่งมี การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู และสถานศึกษาโดยลํ าดับ แตเดิ ม
สถานศึกษาหลักของคนในชาติ ชวง พ.ศ. 1781-2412 คือบาน และวัด หรือสํานักสงฆ สํานักราชบัณฑิต และสํานักพระราชวัง
(ประวัติความเปนมาของการศึกษาไทย, 2558) โดยวัด มีบทบาทสําคัญมากดานจริยธรรม เพื่อใหการอบรมบมนิสัย และ
สังคมไทยโดยแทนิยมใหผูชายบวชเรียนกอนแตงงาน หรือ รับราชการ ซึ่งเปนชองทางที่สรางคุณธรรม และจิตใจใหมั่นคง
ครองเรือนและรับราชการไดอยางมีความสุข และยังสามารถถายทอดความรูดานศิลปะวิทยาการตางๆ ที่เคยไดเรียนรูมาดวย
จิตรกรรม และรู ปปน เปนตน จะเห็นวาในแตล ะชวงชีวิตจึงเปนกระบวนการบม เพาะ ฝ กอบรมตามแบบอยางที่ดี งามของ
ครอบครัว และชุมชน มีการนับถือ ศรัทธาในผูนําของหมูคณะทั้งที่เปนพระภิกษุสงฆ ผูสูงอายุ และผูที่ประสบความสําเร็จใน
งานอาชีพ บุคคลนับตั้งแตเกิดมาจนกระทั่งเติบโตเปนผูใหญ จะตองผานกระบวนการขัดเกลาหลอหลอม หรือที่เรียกวา การขัด
เกลาทางสังคมทั้งสิ้น รูปแบบการขัดเกลาของตัวแทน การขัดเกลาทางสังคม (Socialization agent) จึงมีความสําคัญ และมี
อิทธิพลตอชีวิตในแตละชวงวัยเปนอยางยิ่ง การเปลี่ยนไปของโลกในแตละยุคทําใหธรรมชาติหมายถึงคน สัตว และรุกขชาติทั้ง
ปวงก็มีการแปรปรวนไปเชนเดียวกัน แมฤดู และระบบนิเวศนก็ยอมเปนไปตามนั้น สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา สิ่งทั้งปวงไมเที่ยง
แทแนนอน (พระครูวิมลอรรถวาที, 2558) ในสภาพที่มีการเปลี่ยนไปเหลานั้น ยกตัวอยางเชน ฝนที่เคยตกตองตามฤดูกาลซึ่ง
พอดีกับการทําเกษตรกรรมของชาวนา แตยุคปจจุบันปริมาณฝนไมแนนอน บางปมีนอยบาง มีมากบาง และที่มีผลเลวรายที่สุด
คือถาปริมาณของฝนที่ตกมามากทําใหน้ําขังจนบางแหงทวมถิ่นที่อยูของประชาชน เปนเหตุใหการดํารงชีวิตอยูอยางลําบาก
แมแตความเปนอยูในบานยังลําบาก จะปวยกลาวไปใยการทําไรทํานา ปรากฏการณนี้ เกิดขึ้นแทบจะทั่วโลก ซึ่งผลจากการ
เปลี่ย นแปลงแบบธรรมชาติ ส วนมนุษย นั้นก็ไม แพ ธรรมชาติ เ หมื อนกัน (วิทยากร เชีย งกูล , 2550) ด วยสภาพแวดลอมที่
หลากหลายสงผลใหมนุษยซึ่งเปนสัตวประเสริฐเปลี่ยนไปอยางมากทั้งดานรางกาย และจิตใจ พรอมกับวิวัฒนาการตาง ๆ ที่
มนุษยไดสัมผัสตามกระแสสัมผัสทั้ง 6 มีการเห็นการไดยิน การไดกลิ่น การไดสัมผัส และการรับรูทางอารมณ การเห็นเปนสิ่งที่
สําคัญมาก หรือ เปนเหตุปจจัยที่สงผลใหคนมีความคิด การกระทํา ตลอดถึงการพูด
การเปลี่ ย นแปลงเหล า นี้จึ ง ทํ าให มี กลไกในการศึ ก ษาในโลกยุ ค ใหม ต อ งมองที่ ป จจั ย หลายอย างในการจั ด
กระบวนการบริหาร (เจือจันทร จงสถิตอยู และรุงเรือง สุขาภิรมย, 2550) เพื่อใหมีการเรียนรูจากเดิมที่เปนความรูแคบเฉพาะ
พื้นที่ของตน แตในเมื่อทุกอยางกาวหนาอยางรวดเร็ว เชน เทคโนโลยีที่กาวไกล ระบบการศึกษาเปดกวางสูโลกภายนอก และ
ระดับความแขงขันที่มีมากขึ้นในทุกดาน เศรษฐกิจ การเมือง การกีฬา และการศึกษาเปนตน เพราะฉะนั้น การศึกษาไทยตอง
กาวไปตามสิ่ งใหม ๆ ด วย แม แ ต โครงสรางต องอิง ถึ งป จจัย เหล านั้นเป นสําคั ญ จึง จะสามารถบรรลุ เป าหมายของการจัด
การศึกษาของไทยได นอกจากนั้นบริบทภายนอกทําใหคนอยากรูอยากเห็น อยากใชอยากสัมผัส และอยากเลน อยากใชในสิ่ง
ที่ไดยิ นได เห็นมานั้น เมื่อสิ่ งคุกคามภายนอกมี มากขึ้น ทัศนคติยอมมีการเปลี่ย นไป อย างหลีกเลี่ ยงไมได จะเห็นไดจากสื่ อ
สิ่งพิมพตาง ๆ หรือ จากสื่อโทรทัศนที่ออกขาวการประพฤติผิดจากครรลองคลองธรรม มีการฆากัน ลักขโมย ฉอโกงทรัพยกัน
ทั้งในรูปทรัพยที่เปนของสวนบุคคล ตลอดถึงทรัพยของชาติบานเมือง การประพฤติผิดประเวณีเปนเหตุใหครอบครัวราวฉาน
การพูดจาใสรายปายสีกัน การพูดสอเสียด พูดคําหยาบ และพูดหลอกลวงกันสงผลใหคนขาดความนาเชื่อถือ และขาดสัจจะ
ธรรมโดยสิ้นเชิง และการอยากเสพและอยากดื่มสิ่งมืนเมาเปนอเนกบริยาย พฤติกรรมเหลานี้เนื่องมาจากทัศนคติที่ผิด ซึ่งเกิด
จากสภาพภายนอก และอีกสวนหนึ่งเกิดจากการปลูกฝงในโรงเรียนอยางปฏิเสธไมได โรงเรียนไทยเปนที่ยอมรับจากสังคมวา
เปนสถานศึกษาที่สําคัญ เพราะจะเปนสถานอบรมใหเด็กๆ เติบโตเปนผูใหญที่มีสมบูรณ สามารถกาวไปสูจุดตางๆ ไดอยางมี
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วุฒิภาวะ และทักษะชีวิตที่สังคมตองการ (เลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยเรื่องการวิเคราะหปจจัย
ทางจิตสังคมที่สัมพันธกับจิตสํานึกทางปญญา และคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยของอรพินทร ชูชม และคนอื่น ๆ (2549) ที่ได
เสนอแนะใหมีการศึกษาวิจัยเพื่อศึกษาวา อิทธิพลครอบครัว โรงเรียน และเพื่อน สงผลตอจิตสํานึกทางปญญาและคุณภาพ
ชีวิตแตกตางกันหรือไม เนื่องจากสาเหตุตาง ๆ ตามที่กลาวมาแลวจึงทําใหตองการทราบวา ปจจัยทางโรงเรียนดานการบริหาร
การศึกษาดานใดบางที่สงผลตอพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงคของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
1. สภาพของป จ จั ย ด า นการบริ ห ารการศึ ก ษาและพฤติ ก รรมของนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นขั้ น พื้ น ฐานสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร
2. อิท ธิพ ลของปจจัย ด านการบริ ห ารการศึ กษาที่ มี ผ ลต อพฤติ กรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ย นขั้ นพื้ นฐานสั ง กัด
กรุงเทพมหานคร
สมมติฐานของการวิจัย
พฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้นอยูกับการบริหารการศึกษาทั้ง 4 ดาน
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจั ย เรื่ องป จจัย ด านการบริ ห ารการศึ ก ษาที่ มี ผ ลต อพฤติ กรรมของนั กเรี ย นในโรงเรี ย นขั้ นพื้ นฐานสั ง กั ด
กรุงเทพมหานครในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยเพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมถึงเนื้อหาสาระที่สมบูรณครบถวนและ
ถูกตองสามารถสรางความรูใหมได จําแนกไดดังนี้
1. ขอบเขตดานเนื้อหา ศึกษาเอกสารและงานวิจัยดานการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 4 ดาน ไดแก (1) การ
บริหารวิชาการ (2) การบริหารงบประมาณ (3) การบริหารบุคคล และ (4) การบริหารทั่วไป รวมถึงแนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวกับ
ผลลัพธคือพฤติกรรมของนักเรียนขั้นพื้นฐานคือคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สอดคลองกับศีล 5
2. ขอบเขตด า นประชากร ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิจั ย เชิ ง ปริ ม าณคื อ ผู อํา นวยการสถานศึ ก ษา/รั ก ษาการ
ผูอํานวยการโรงเรียนจํานวน 209 คน ในโรงเรียนขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพคือ
หัวหนาฝายการศึกษา 1 คน ผูอํานวยการสถานศึกษา 3 คน และกรรมการสถานศึกษา 1 คน รวมจํานวน 5 คน
3. ขอบเขตดานตัวแปร ตัวแปรที่ผูวิจัยทําการศึกษาในครั้งนี้ มีดังนี้คือ (1) ตัวแปรตน ไดแก การบริหารวิชาการ ที่
มีตัวแปรองคประกอบดานการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม การบริหารงบประมาณ มีตัวแปรองคประกอบดาน
การจัดเตรียมงบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ และการดําเนินงานงบประมาณ การบริหารบุคลากร มีตัวแปรองคประกอบ
ดานผูสอน เจาหนาที่ ภารโรง การบริหารทั่วไป มีตัวแปรองคประกอบดานการประเมิน การพัฒนาความรวมมือ และ (2) ตัว
แปรตาม ไดแก พฤติกรรมของนักเรียน มีตัวแปรองคประกอบดานการมีจิตสาธารณะ ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง ความซื่อสัตย
สุจริต และมีวินัย
4. ขอบเขตดานระยะเวลา การวิจัยในครั้งนี้ ใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล ระหวางวันที่ 1-25 พฤษภาคม พ.ศ.
2560
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การบริหารวิชาการ (academic administration) หั ว ใจหลั ก ของการบริ ห ารการศึ ก ษา คื อ วิ ช าการ ผลผลิ ต ที่
ออกมาจะดี ห รื อไม ดี เ ป นเพราะการบริ ห ารวิ ช าการ จึ ง จํา เป น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะต อ งมี ห ลั ก การ และวิ ธี ดํา เนิ น งานอย า งมี
ประสิ ท ธิภ าพ ซึ่ง หลั กการเบื้ องต นของการบริ หาร บรู ส (Bruce, 1978) กวาวหลั กสําคั ญ ไววา มี 2 ด าน (1) หลั กแห ง
ประสิ ท ธิภ าพ ผลผลิ ต จากการใช ห ลั กการบริ ห ารวิช าการมี การเพิ่ ม ขึ้ น ผลคื อ นักเรี ย นเรี ย นสามารถจบได ต ามกําหนด
ไม เ พิ่ ม เวลาเรี ย น โดยที่ ไ ม มี การลาออกระหวางการศึ กษา และ (2) หลั กแห ง ประสิ ท ธิผ ล ได ผ ลผลิ ต ตามเป าหมายของ
หลั กสู ต ร คื อ นักเรี ย นมี คุ ณภาพ มี ค วามสามารถ ทั กษะ คุ ณธรรม และจริ ย ธรรม สถานศึ กษาที่ ป ระสบความสําเร็ จใน
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การจั ด การศึ ก ษาต อ งให ค วามสํา คั ญ ต อ งานวิ ช าการ ซึ่ ง มี ข อบข า ยครอบคลุ ม หลายด า น เพราะงานวิ ช าการเป น
กระบวนการที่ ส ง เสริ ม ให เ กิด ประโยชน เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพต อ นั ก เรี ย น ขอบข า ยด า นการจั ด แผนการสอน หลั ก สู ต ร
และสื่ อต าง ๆ ให เ หมาะ สมกับ บริ บ ทของโรงเรี ย น ส วนกระบวนการงานบริ ห ารวิ ช าการด า นการเรี ย นการสอน มิ ล
เลอร (Miller, 1965) กล าวถึ ง วิช าการวา มี 4 ด าน (1) การจัด โปรแกรมการสอน (2) การปฏิ บั ติ ต ามโปรแกรมการ
สอน (3) การติ ด ตามการเรี ย นการสอน และ (4) การจัด บริ การการสอน นั ย ดั ง กล า วจะเห็ น ว า โปรแกรมการสอนมี
ความสําคั ญ ยิ่ ง เพื่ อวางแผนงานอย างเป นระบบ สะดวกต อการปฏิ บั ติ ง าน และสามารถผลั กดั นให บ รรลุ เ ป าหมายของ
การจั ด การศึ ก ษาได นอกจากนั้ น กระบวนการติ ด ตามผลของการดํ า เนิ น งานก็ เ ป น อี ก ช อ งทางหนึ่ ง ที ่ นํา สู  ก าร
ปฎิ บั ติ ง านที่ ยั่ ง ยื น และยั ง จะต องมี การอํานวยความสะดวกด า นสื่ อ และอุ ป กรณ ต า ง ๆ มี ก ารกํา หนดขอบเขต และ
เป าหมายที่ ชั ด เจน สามารถปฏิ บั ติ ไ ด มี การกําหนดรู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ ดึ ง ดู ด และนาสนใจ ยกระดั บ หลั ก สู ต ร
พั ฒ นาให ดี ขึ้ น เพื ่ อ ประยุ ก ต ใ ช ใ ห เ หมาะสม ส ว นเคมป เ บลล , บริ๊ ด เจส และ นี แ สตนก (Campbell, Bridges &
Nystrand, 1977) กล าวเพิ่ ม เติ ม วามี 5 ด าน (1) การกําหนดจุด มุ ง หมายของหลั กสู ต ร (2) การกําหนดโปรแกรมการ
เรี ย นการสอน (3) การพั ฒ นาและนําหลั กสู ต รของชาติ ไ ปใช (4) การเลื อกใช แ ละเตรี ยมอุป กรณ สื่ อการเรี ย น และ (5)
การประเมิ นผลการสอน จะเห็ นวานอกจากจะพั ฒ นาหลั กสู ต รให มี คุ ณภาพดี ขึ้ นอย างต อเนื่องแล วยั ง จะต องมี การดู ผ ล
ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการใช ห ลั ก สู ต รด ว ยว า ได ป ระสิ ท ธิ ผ ลมากน อ ยเพี ย งใด และสามารถใช กํา หนดทิ ศ ทางในการแก ไ ข
กระบวนการต าง ๆ ให ส มบู ร ณแ บบเกิด ประโยชนสู ง สุ ด ต อการบริ ห ารวิช าการ ด า นเฟเบอร และ เซอร ร อน จํา แนก
การบริ ห ารวิช าการออกเป น 5 ด า น (Faber & Sherron, 1970) คื อ (1) การกํา หนดจุ ด มุ ง หมายของหลั ก สู ต ร (2)
การจัด เนื้อหาของหลั กสู ต ร (3) การจัด อุป กรณการสอน (4) การนิเ ทศการสอน และ (5) การส ง เสริ ม ครู เ ปนประจําใน
ด านความรู ส วนกิม บร อค และนันเนอร รี่ กล าวเพิ่ ม เติ ม วามี 6 ด าน (Kimbrough & Nunnery, 1998) คื อ (1) การ
กําหนดนโยบาย และหลั กการให ชั ด เจน (2) การกํา หนดจุ ด มุ ง หมายของการศึ ก ษา (3) การจั ด ระบบการเรี ย นการ
สอนให ส อดคล องกับ เป าหมาย (4) การจัด องค การของการเรี ยนการสอน (5) การประเมิ นผล และ (6) การจัด หารสิ่ ง
สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน ผูวิจัย ไดส รุป แนวคิด ที่ เกี่ยวกับการบริห ารงานวิชาการเข ากับ แนวคิ ด ที่สํ าคั ญ ของโซลิเ มน
(Soliman, 1997) ประกอบดวย 3 ประการคือ (1) ดานการสอน (teaching) (2) ดานการวิจัย ในชั้นเรีย น (classroom
action research) และ (3) ดานการบริการวิชาการแกสังคม (community services)
การบริ ห ารงบประมาณ (budget administration) การบริ ห ารงบประมาณ เป นการจัด ทํ างบประมาณการเงิ น
(Gulick, 1973) การวางแผน หรือโครงการการใชจายเงิน การบัญชี และการควบคุม ดู แลใชจายเงิ น หรือตรวจสอบบัญ ชี
โดยรอบคอบและรั ดกุม จากแนวคิด ดังกล าวจะเห็นวา การควบคุ มดานการเงินเป นประโยชนตอการดําเนินงานตาง ๆ ซึ่ง
เปนไปตามกฎระเบียบทางราชการ เพราะการใชจายงบประมาณนั้นตองมีการวางแผน และวิเคราะหความเสี่ยงตาง ๆ ที่อาจ
เกินขึ้นจากแผนงานอยางครบถวน มีบัญชี และรายการเกี่ยวกับการใชงบประมาณอยางเปนระบบ นอกจากนั้น ตองมีแผนงาน
การติดตาม และควบคุมอยางตอเนื่องประกอบดวยความซื่อสัตย สุจริต เพราะฉะนั้น งบประมาณเปนแผนการเงิน (Addren,
1968) ที่ ใ ช เ ป นรู ป แบบสํ าหรั บ การปฏิ บั ติ การในอนาคต และเป นเครื่ องมื อควบคุม การปฏิ บั ติ การเหล านั้น อันเป นการ
คาดคะเนค าใช จาย และรายรั บที่ จะเกิด ขึ้นในอนาคต ดั งนั้น งบประมาณจึงเป นแผนที่เ ปนกิจจะลั กษณะแสดงถึ งการใช
ทรัพยากร แรงงาน วัตถุ และอื่น ๆ ที่ครอบคลุมเปนธรรม ประหยัด คุมคา ไดผลตอบแทนที่สูงสุด การทําแผนงานการเงินใน
องคกร เพื่ อกําหนดงบประมาณใหเ พีย งพอกับ การดํ าเนินงาน คุ ม คา และประหยั ดงบประมาณขององคการ ซึ่ง หมายถึ ง
แผนงานการกําหนดรายรั บ รายจายชั่ วระยะเวลาหนึ่ง เพื่ อให การดํ าเนินงานบรรลุ ถึ ง วัตถุ ป ระสงค ของหนวยงาน ลี นช
(Lynch, 1996) กลาววา แผนงานเปนแผนที่จัดใหโครงการตาง ๆ ที่กําหนดขึ้นมีการประมาณทรัพยากรที่มีคา และตองการที่
จะนํามาใช และมีการเปรียบเทียบการกระทําในอดีต และความตองการที่จะทําในอนาคต การกําหนดทิศทางการเงินอยาง
ชัดเจน มีการคาดการณจํานวนงบประมาณที่จะใช และทําการเปรียบเทียบความแตกตางจากงบประมาณที่ผานมาเพื่อการใช
งบประมาณในอนาคตที่เหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุดกับองคกร เพราะฉะนั้น การวางแผน การจัดระเบียบ (City of
Roseville, 2012) การกําหนดทิศทาง และประสานกิจกรรมของแตละหมวดกิจกรรมในหนวยการจัดทํางบประมาณทั้งป และ
ชวงกลางป การสื่อสาร รายงานการฝกอบรมสิ้นป การประสานงานการสื่อสาร และการอบรมใหความรู และรายงานเมื่อสิ้นป
ประสานงานกิจกรรมของฝายตาง ๆ และการจัดทีมงานเพื่อใหความชวยเหลือการบริการของฝายบริหาร การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย
ไดสรุปแนวคิดที่เกี่ยวของกับขอบขายการบริหารงบประมาณสถานศึกษาที่สําคัญ 3 ดานของเซอรวูด (Sherwood, 1954)
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ประกอบดวย (1) การจัดเตรียมงบประมาณ (budget preparation) (2) การอนุมัติงบประมาณ (budget approval) และ
(3) การดําเนินงานงบประมาณ (budget execution)
การบริหารบุคลากร (personal administration) การบริหารงานบุคคล เปนการวางแผนอัตรากําลังคน การสรรหา
บุคลากร และการบรรจุแตงตั้ง (Joyce, 1992) การบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย และกระบวนการที่ผูบริหาร
ใชศิลปะ (พยอม วงศสารศรี, 2538) และกลยุทธในการ ดําเนินการสรรหาคัดเลือก วางแผน เพราะฉะนั้น ภารกิจของผูบริหาร
ทุกคน (ธงชัย สั นติ วงศ, 2540) ที่ มุ ง ปฏิ บั ติ ในกิจกรรมทั้ง ปวงที่ เ กี่ยวกับ บุค ลากร ซึ่งจะสํ าเร็ จตอเป าหมายขององค การ
(สมพงษ เกษมสิน, 2550) ไมวาจะเปนในลักษณะกระบวนการบริหาร หรือในแงทรัพยากร การบริหารทั้งในดานธุรกิจ หรือ
รัฐวิสาหกิจก็ตาม ความสําคัญของบุคคล และการบริหารงานบุคคลยังเปนเพชรดวงเดนอยูเสมอ จะเห็นวา การบริหารงาน
บุ ค คลเป นหั วใจของการบริ ห าร (ภิ ญ โญ สาธร, 2519) ไม วาหนวยงานประเภทใด หากการบริ ห ารงานบุ ค คลพกพร อ ง
หนวยงานนั้นจะเจริญกาวหนาไดยาก เพราะเหตุวา บุคคลเปนผูปฏิบัติงาน ผลงานจะดีจะเสียอยูที่บุคคลผูทํางานนั้น ถาบุคคล
ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานโดยขวัญไมดี ไมมีกําลังใจ ไมมีสมรรถภาพผลงานก็จะบกพรอง แตถาการบริหารงานบุคคล
ไดรั บความสําเร็จ บุค คลทุ กฝ ายจะร วมมื อกันปฏิ บัติง านอยางมีป ระสิทธิภาพ ประสิ ทธิภาพของงานสามารถบรรลุได ตาม
กระบวนการดําเนินงานที่เกี่ยวกับ บุคลากรในหนวยงานหรือองคกร (Barmes, 1995) เพื่อใหไดบุ คลากรมาปฏิบัติงานตาม
ความตองการ และปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสรุปไดวา การบริหารงานบุคคลเปนภารกิจของผูบริหาร
ในการใชศิลปะ และกลยุทธดําเนินกิจกรรมทั้งปวงที่เกี่ยวกับบุคลากร ตั้งแตการสรรหา การวางแผนอัตรากําลังคน คัดเลือก
บุคลากรที่มีความรูความสามารถไดเหมาะสม และเพียงพอตอจํานวนนักเรียน เพราะการบริหารงานในดานนี้ เปนกําลังสําคัญ
เพราะความสําเร็จของงาน (Gorton, 1983) ขึ้นอยูกับการบริหารคน บรรดาสิ่งตาง ๆ เชน สิ่งกอสราง เงิน อุปกรณ แมจะมี
ความสมบูรณเพียงใดก็ตาม จะมีไมไดถาหากปราศจากการบริหารจัดการคนที่ดี ทั้งนี้ การบริหารงานบุคคลตองใชศิลปะในการ
คัดเลือกบุคคลเขาทํางาน (ศิริพร พงศศรีโรจน , 2540) โดยใหไดบุคคลที่เหมาะสม พัฒนาบุคคลใหมีคุณภาพ และใชบุคคลนั้น
ๆ ปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ รักษาทรัพยากรนี้ไวอยางผูมีคุณคาเพื่อใหไดมาซึ่งผลผลิต หรือบริการทั้ง
ปริมาณ และคุณภาพของงานอยางสูงสุด (สมาน รังสิโยกฤษฎ, 2541) การดําเนินการเกี่ยวกับบุคคลในองคการ หรือหนวยงาน
นับตั้งแตการสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงานการบรรจุแตงตั้งการพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงานไปจนถึงการใหบุคคลพน
จากงาน การปฏิรูปการศึกษาจะไมมีทางไปพนจากคุณภาพ และความมุงมั่นของครูในระบบการศึกษา จึงมีการพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ และมีความมุงมั่นที่จะปฏิรูปการเรียนรูใหมีมากกวาที่เปนอยู การปฏิรูปการเรียนรูที่ตั้งใจ
จะใหเกิดขึ้นนั้นอยาไดพึงหมาย (อุทัย ดุลยเกษม, 2552) ผูวิจัยไดนําแนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรมที่สรุปลงสอดคลองกับ
แนวคิ ด ของ (นิพ นธ กินาวงศ, 2544) ที่ ไ ด แ บ งขั้ นตอนการบริห ารงานบุ ค คลมาพั ฒ นาให เป นองค ป ระกอบการวิจัย ที่ ใ ห
ความสําคัญกับปจจัยของการบริหารดานงานบุคคลของโรงเรียน แนวคิดดังกลาวไดกําหนดองคประกอบของการบริหารงาน
บุคคลที่สําคัญ 3 ดาน คือ (1) ดานครู (teaching staff) (2) ดานเจาหนาที่ (non-teaching staff) และ (3) ดานภารโรง
(school workers)
การบริหารงานทั่วไป (general administration) การบริหารงานทั่วไปเกี่ยวของกับการนิเทศการเรียนการสอน และมี
ความสามารถในการนิเทศเปนอยางดี มีการจัดทําปฏิทินควบคุมกํากับติดตาม นิเทศบุคลากรอยางตอเนื่อง โดยใชวิธีการแนะ
นําใหความปรึกษามากกวาการตําหนิ (พิณสุดา สิริธรังศรี, 2556) ประเด็นที่ผูบริหารสถานศึกษาทําการนิเทศครูในโรงเรียน
คือเรื่ องแผนการจัด การเรีย นการสอน กระบวนการจัด กิจกรรม และสื่อที่ใ ช ในการจัด การเรี ยนการสอน สง ผลใหการจัด
กิจกรรมการเรียนเกิดประสิทธิภาพ กรรมการสถานศึกษาเองก็มีบทบาทในการนิเทศ ติดตาม ดูแลการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของครูดวย โดยจัดตั้งเปนคณะนิเทศการเรียนการสอนของครู จะเห็นวา การบริหารงานทั่วไปเปนการจัดระบบการ
บริหารองคการระบบการบริหารงานธุรการที่ทันสมัย สะดวก ถูกตอง รวดเร็ว (อุทัย บุญประเสริฐ, 2545) การใหบริการงาน
อื่นๆ ในสถานศึ ก ษาเพื่ อ ให บ รรลุ ต ามมาตรฐานคุ ณภาพ และเป า หมายที่ กํา หนดไว โดยมี วัต ถุ ป ระสงค ห ลั ก คื อ การ
ประสานงาน สงเสริม สนับสนุน และการอํานวยการความสะดวกตาง ๆ ในการใหบริการการศึกษาในทุกรูปแบบ โดยมุงให
สถานศึกษามีการใชนวัตกรรม และเทคโนโลยี และระบบคอมพิวเตอรอยางเหมาะสม สงเสริมใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการ
วางแผนในการจัดกิจกรรม ตลอดจนสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรในสถานศึกษา นอกจากนั้น การบริหารงานทั่วไป เปน
การดําเนินการเกี่ยวกับการบริห ารงานธุรการ และงานสารบรรณการบริหารงานบุคคล (Candoli, 1992) การบริหารงาน
งบประมาณ การเงิน การบัญ ชี งานพัสดุ และระบบควบคุมภายในที่ดําเนินการถูกตองตามระเบีย บ และแลวเสร็จภายใน
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ระยะเวลาที่กําหนด การบริหารงานทั่วไป หรือการบริหารงานธุรการในสถานศึกษา เปนงานที่เกี่ยวกับการจัดเตรียม หรือการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับทั้งใหบริการในดานตางๆ แกระบบสถานศึกษา ผูวิจัย
มองกระบวนการนิเทศ และติดตามการดําเนินงานที่เกี่ยวของเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว หลักการของการ
บริหารงานทั่วไป เปนกระบวนการประยุกตแนวความคิดตาง ๆ ใหงานดําเนินไปอยางเปนระบบ และมีความพึงพอใจในการ
ปฏิ บัติ ง านของเจาหนาที่รั บ ผิด ชอบ ซึ่ง จะนําไปสูง คุ ณภาพงานที่ มีป ระสิ ท ธิภ าพ นักการศึ กษา และนักทฤษฎี ไ ดกล าวถึ ง
หลักการของการบริหารงานทั่วไป ซึ่งสรุ ปลงในขอบขายการบริหาร 2 ดาน ที่สอดคลองในประเด็ นนี้ (พิณสุดา สิริ ธรังศรี ,
2556) คือ ดานการประเมิน (evaluation) และ ดานการพัฒนาความรวมมือ (collaborative development)
พฤติกรรมนักเรียน (students' behavior) พฤติกรรม เปนการแสดงออกมาทางทวารทั้ง 3 คือ กาย วาจา และใจ
ดานการกระทํา การพูด และการคิดที่เปนประโยชน และไมเปนประโยชนตอตนเองและสังคม การเสียลสะแบงปน ชวยเหลือ
คน การพูดที่ประกอบดวยความซื่อสัตยเห็นอกเห็นใจกัน ไมพูดใสราย หรือติเตียนกัน นอกจากนั้น ความคิด การแสดงออก
ทัษนคติที่ดีตอสวนตัว และสังคม กลาวโดยรวม พฤติกรรมมี 2 อยาง (พระพุทธเจา, 2552) คือ (1) ทิฏเฐ ธมฺเม จ โย อตฺโถ
การยึดไวซึ่งประโยชนปจจุบัน และ (2) โย จตฺโถ สมฺปรายิโก อตฺถาภิสมยา ธีโร ประโยชนโลกหนาเรียกวาผูฉลาดในการเลือกที่
จะปฎิบัติ ซึ่งเปนพฤติกรรมของมนุษย พฤติกรรมดีดานการมีศีล คือเมื่อใดบุคคลมีการเวนขาดจากการฆาสัตว เปนผูเวนขาด
จากการลักทรัพย เปนผูเวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม เปนผูเวนขาดจากการพูดเท็จ เปนผูเวนขาดจากการเสพของมึน
เมาคือ สุราและเมรัยอันเปนเหตุแหงความประมาท เมื่อนั้นอุบาสกชื่อวา ผูมีศีลดวยเหตุเพียงเทานี้แล (พระพุทธเจา, 2539)
และศีล เปนขอประพฤติปฏิบัติสําหรับควบคุมกาย วาจา การที่บุคคลผูมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบท (พระพุทธโฆสเถระ,
2546) หรือศีลแปลวาปกติ คือทํากาย และวาจาใหเปนปกติใหเรียบรอย ไมทําความเดือดรอนใหแกผูใด ศีลเปนความเย็นคือ
ทําใหเปนคนเยือกเย็นทําใหเย็นกายเย็นใจไมตองเดือดรอนเพราะขาดศีล อีกนัยหนึ่ง ศีลคือปลอดภัยทําใหเบากาย เบาใจ อีก
อยางหนึ่งคือ กิริยาที่รวมเอาไวอยางดีหมายถึงความที่กรรมในทวารมีกายกรรมเปนตน ไมกระจัดกระจายโดยความมีระเบียบ
อันดีอยางหนึ่ง คื อความเขาไปรั บไวหมายถึง ความเปนที่ รองรับ โดยความเปนที่ตั้ งอาศัยแหงกุศลธรรมทั้ง หลาย สํ ารวมใน
ปาติโมกข ความสํารวมอยางมีสติ สํารวมดวยความรู สํารวมดวยความอดทน และสํารวมดวยความเพียรพยายาม ความไมลวง
ละเมิด ไมลวงละเมิดดวยกาย หรือดวยวาจาของผูที่สมาทานศีลแลว (พระอุปติสสเถระ, 2538) ศีรษะความเย็นสันติดีเลิศ การ
กระทําปกติ และสภาพปกติตามธรรมชาติของทุกข และสุข ความเย็นมีเหมือนไมจันทนที่มีความเย็นมากที่สุดชวยทุเลาความ
รอนของพิษไขใ นรางกายได ฉั นใดศีล ก็ฉันนั้นคื อ ช วยทุ เ ลาไข ใจที่ เ กิด จากความสะดุ งกลั วหลั งจากศี ล ขาดและกอใหเ กิด
ปราโมทย และศีลคือถึงสันติ ถาบุคคลมีศีล เขาจะมีความประพฤติเรียบรอยไมสรางความหวาดกลัวใหเกิดขึ้น (พระเจาบรม
วงศเธอ กรมพระยาจันทบุรีนฤนาท, 2513) นอกจากนั้น ศีลคื อความปกติ ของธรรมชาติอันสัตบุรุ ษพึงทรงไวสภาวะความ
สํารวม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) เปนขอบัญญัติที่กําหนดการปฏิบัติทางกาย และวาจา ทางพระพุทธศาสนาไดแกศีล 5 และ
ศีล 8 (พุทธทาสภิกขุ, 2539) ภาวะตามธรรมดาหมายความวา ทําทุกอยางอยูตามหนาที่ที่ควรจะทําแตอยูในภาวะปกติ คือไม
เดือดรอนไมกระวนกระวายไมระสําระสาย ไมมีความสกปรกความเศราหมองใด ๆ เกิดขึ้นโดยการมีระเบียบที่ไดบัญญัติขึ้นไว
สําหรับประพฤติป ฏิบัติกัน เพื่อใหเ กิดภาวะปกติขึ้นมาที่กาย และวาจา ศีล คื อการปฏิ บัติเกี่ยวกับระเบี ยบการเปนอยูทาง
ภายนอก ศีลพัฒนาที่กายที่วาจาใหเปนกายวาจาที่นาดู เมื่อเรามีศีลเปนพื้นฐานแลว เราจึงจะมีจิตที่เปนสมาธิไดงาย ถามีศีลดี
สมาธิก็มีงาย พฤติกรรมทําใหเกิดผลการเรียนคือการเรียนรู เพราะการเรียนรูเปนจุดเริ่มตนที่ดีของชีวิต และการเรียนรูไมใช
เปนการไปโรงเรียนอยางเดียว แตความเปนผูชางสังเกต ชางสงสัย และนําไปสูการคนควาหาความรูตอไป (Richard, 1994)
อยางไรก็ตาม การเรียนรูเปนจุดเริ่มตนโดยตองมีระบบแบบแผนการเรียนรูอยางชัดเจน จึงจะสามารถสรางความคิดใหม หรือ
นวัตกรรมไดอยางสมบูรณแบบ กลาวโดยยอคือ ความเปนผูชางสังเกต และคนควาหาความรูประกอบดวยมาตรฐานคือ การ
เรียนรูอยางแทจริง เพราะการเรียนรูเปนพื้นฐานของการดํารงชีวิต มนุษยมีการเรียนรูตั้งแตแรกเกิดจนถึงกอนตาย ไมมีใครแก
เกินที่จะเรียน และการเรียนรูจะชวยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น เมื่อมีการเรียนรูในแตละครั้ง จะตองมีการเปลี่ยนแปลง
เกิด ขึ้น และจะตองมี ขั้นตอน 3 ประการ จึงจะเป นการเรีย นรู ที่สมบูร ณ (Bloom & Benjamins, 1976) คือ (1) การ
เปลี่ยนแปลงทางดานความรู ความคิดความเขาใจ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมองของมนุษย เชน การเรียนรูจาก
บริบทตางๆ ที่เปนสิ่งรอบตัว และความคิดรวบยอดในการสรางนวัตกรรมใหมๆ (2) การเปลี่ยนแปลงทางดานอารมณ หรือ
ความรูสึ ก หมายถึ ง การเปลี่ย นแปลงทางด านจิตใจ เชน มี ความเชื่อที่ป ระกอบดวยเหตุผ ล ความสนใจในหลั กการ และ
ธรรมชาติ ต า งๆ ได ดี มี เ จตคติ ป ระกอบด วยโยนิ โ สมนสิ การ ค านิย มบนพื้ นฐานของความสมเหตุ ส มผล และ (3) การ
เปลี่ยนแปลงทางดานการเคลื่อนไหวของรางกาย การเปลี่ยนแปลงดานรางกายเพื่อใหเกิดความชํานาญ หรือทักษะทางดาน
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รางกาย เช น การวายน้ํา เลนกีฬาต างๆ ทักษะในกาเลนดนตรีและกายกรรมที่ เกี่ย วของ ผู วิจัย ไดนําแนวคิด ที่ได จากการ
ทบทวนวรรณกรรมซึ่งสอดคลองกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของคนไทยจากกลุมยุทธศาสตร และแผนการประชาสัมพันธซึ่ง
มีมากถึง 8 ขอ แตผูวิจัยจะขอสรุปลงเพียงบางขอ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ที่สอดคลองกับศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา
ซึ่งประกอบดวย 5 ดานคือ มีจิตสาธารณะ (public mind) ใฝเรียนรู (eager to learn) อยูอยางพอเพียง (sufficiency)
ซื่อสัตยสุจริต (honesty) และมีวินัย (discipline)
ระเบียบวิธีวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัยใชการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) ขั้นตอนแรกเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative
research) และขั้นตอนสุดทายเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) มีรายละเอียดดังนี้
1. ประชาการกลุ ม เป าหมาย กลุ ม ประชากรกลุ ม เป าหมายงานวิจัย เชิ ง ปริ ม าณคื อผู อํานวยการสถานศึ กษาหรื อ
รักษาการผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 437 คน สาเหตุที่เลือกกลุมประชากรนี้เพราะมีความนาเชื่อถือมากสําหรับการให
ขอมูลดานการบริหาร สะดวก ประหยัดเวลาและคาใชจาย ใชยามาเนกําหนดขนาดตัวอยางไดประชากรกลุมตัวอยาง 209 คน
ใชวิธีสุมตัวอยางแบบงายดวยการจับฉลาก (simple random sampling) สวนประชากรกลุมตัวอยางในงานวิจัยเชิงคุณภาพ
คือหัวหนาฝายการศึกษา ผูอํานวยการสถานศึกษา และกรรมการสถานศึกษา จํานวน 5 คน เลือกแบบเจาะจง
2. การเก็บรวบรวมขอมูล การวิจัยเชิงปริมาณ นําแบบสอบถามใหผูทรง 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื่อหา
โดยเลือกเอาขอคําถามที่มีคะแนน 0.5 ขึ้นไป จากนั้น ทําการทดสอบความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม (reliability) กับกลุม
ประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง 50 คน ระหวางวันที่ 21-30 เมษายน 2560 และเลื อกขอคําถามที่มีคา cronbach's alpha
มากกวา 0.70 เมื่ อได แ บบสอบถามสมบู ร ณ แ ล ว ผู วิ จัย แจกแบบสอบถามให ผู อํา นวยการสถานศึ ก ษาหรื อ รั กษาการ
ผูอํานวยการสถานศึกษา โดยความรวมมือของผูอํานวยการสํานักศึกษาที่กรุณาชวยสงแบบสอบถามถึงประชาการกลุมตัวอยาง
ซึ่งผูอํานวยการในแตละเขตอํานวยความสะดวกรวบรวมแบบสอบถามสงคืนครบจํานวนที่สํานักการศึกษา ระหวางวันที่ 1-16
พฤษภาคม 2560 หลั งจากนั้นผูวิจัยรับ แบบสอบถามดวยตนเองที่ สํานักการศึกษา สวนการวิจัย เชิง คุณภาพ ผูวิจัยทําการ
สัมภาษณเจาะลึกดวยตนเอง ระหวางวันที่ 17-25 พฤษภาคม 2560
2. การวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และสถิติวิเคราะหถดถอยพหุคุณ (multiple regression analysis) แบบขั้นตอน (stepwise technique)
สวนเชิงคุณภาพใชสถิติวิเคราะหเชิงเนื้อหา (content analysis) จากบทสัมภาษณเจาะลึก
ผลการวิจัย
สภาพของการบริหารการศึกษา ผลการวิเคราะหขอมูลของการบริหารวิชาการ พบวา การสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการแกสังคมมีระดับสูงมาก จะเห็นวา มีการผสมผสานศาสตรวาดวยการสอนกับศิลปะของการสอน มีการวางแผน
จัดเตรียมสื่ออุปกรณในการถายทอดความรู โดยสอนนักเรียนใหรูจักสรางความรูดวยตนเอง รูจักคนควา มีความกลา อยาก
เรียนรูมากขึ้น เกิดการเรียนรูตลอดชีวิต ครูสามารถสรางแนวทางดานการมีสวนรวมทางสติปญญาแกนักเรียน และผลักดันให
นักเรียนใหมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น และสิ่งแวดลอมรอบตัว มีการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อหาแนวทางแกปญหาในชั้นเรียน และนํา
ผลการวิจัยมาปรับปรุงการสอน พัฒนาคุณภาพดานการวิจัยในชั้นเรียนอยางเปนรูปธรรม และบริการวิชาการแกสังคมแบบให
เปลา โดยไมคิ ดคาตอบแทน สงเสริม ความรู ทางวิช าการใหแกชุมชน พัฒนาทักษะวิชาชีพ และคุณภาพชีวิตในชุม ชน และ
ทองถิ่น เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการ และแลกเปลี่ยน เรียนรูประสบการณระหวางบุคคล
ครอบครัว ชุม ชน และทองถิ่น ในทัศนะของผูใ หสัมภาษณที่มี ตอการบริหารวิชาการ พบวา ผู ใหสัมภาษณส วนใหญ ใหการ
ยอมรับในการบริหารวิชาการวา มีกระบวนการที่ใชทั้งศาสตรและศิลป เนนเนื้อหาสาระ พัฒนานักเรียนใหเกิดประสิทธิภาพ
สงเสริมใหนักเรียนรูจักคนควาลงมือปฏิบัติดวยตนเอง แทนการฟงครูสั่งอยางเดียว และการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปญหา
ตลอดถึงการบริการวิชาการแกสังคมเพื่อรวมกันแกปญหาพฤติกรรมของนักเรียน
ผลการวิเคราะหขอมูลดานการบริหารงบประมาณ พบวา การจัดเตรียมงบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ และการ
ดําเนินงานงบประมาณมีระดับสูงมากที่สุด จะเห็นวา มีการประมาณการงบประมาณที่ตองจัดเตรียมซึ่งคาดวาอาจเกิดขึ้นใน
อนาคต มีการวางแผนงบประมาณสํารองกรณีฉุกเฉิน และจัดหางบประมาณจากภายในภายนอก นิเทศติดตามงบประมาณ
บริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์ และผลงานจากทรัพยสินของสถานศึกษา มีกระบวนการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณกอนใหความ
เห็นชอบในการอนุมัติงบประมาณ กําหนดหลักเกณฑในการอนุมัติงบประมาณอยางประหยัด คุมคา และเกิดผลดี มีทักษะการ
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ตั ด สิ น ใจในการอนุมั ติ อ ย า งมี ห ลั ก การ เหตุ ผ ล มองเห็ น ความสํ าคั ญ ของงานที่ จะใช ง บประมาณตามความเป นจริ ง มี
กระบวนการบริหารงานอยางตอเนื่องเพื่อความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์ วางแผน
การเงิ นลวงหนาในระยะเวลายาว และจัดการทรัพยสินของโรงเรียนแบบมีส วนรวม ในทัศ นะของผูใหสัม ภาษณที่ มีตอการ
บริหารงบประมาณ พบวา งบประมาณมีสวนสําคัญมากเพื่อดําเนินงานตามแผน ซึ่งงบประมาณทางการศึกษาก็ไมไดสงมาเปน
กอนใหญ จึงตองวางแผนการจัดกิจกรรมตาง ๆ คํานึงถึงงบประมาณที่ไดรับใหเ กิดประสิทธิภาพโดยยึดหลักบริหารมุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ ประหยัด คุมคา โปรงใส ตรวจสอบได และเกิดผลดี แตการบริหารเงินขาดความอิสระ และคลองตัว ทําใหบาง
โรงเรียนตองระดมทรัพยากรในชุมชน ทองถิ่นใหมีสวนรวมในการสนับสนุน
ผลการวิเคราะหขอมูลด านการบริห ารบุ คลากร พบวา การบริ หารบุคคลดานครู เจาหนาที่ และภารโรงอยูใ น
ระดับสูงที่สุด จะเห็นวาผูบริหารสงเสริมใหครูมีการเสียสละ ใชแผนการสอนหรือวิธีการสอนที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงดาน
พฤติกรรม ผลักดันใหนักเรียนขวนขวายหาองคความรูใหมเพิ่มเติม มีการดูแลความประพฤติ พัฒนานักเรียนใหมีความสุขใน
การเรียน สงเสริมเจาหนาที่ใหดูแลสถานที่อันเปนแหลงเรียนรู อํานวยความสะดวก ทํางานอยางมีระบบงายตอการใชบริการ
สรางความประทับใจใหนักเรียน ครู และประชาชนทั่วไป รับผิดชอบงาน มีสมรรถนะทางวิชาชีพ และสมรรถนะสวนบุคคล
บริการประกอบดวยคุณภาพ สามารถสรางความพึงพอใจ จัดทําเอกสารหลักฐานของการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
มีการส งเสริ ม ให ภ ารโรงทํ าหนาที่ รั กษา และทํ าความสะอาดอาคารสถานที่ อารั กขา และรั กษาความปลอดภั ย ปกป อง
ทรัพยสินของโรงเรียน จัดทําบันทึกการปฏิบัติงาน รวมปญหาเสนอหัวหนางาน ปฏิบัติงานอื่นๆ รูจักยอมรับความบกพรองและ
แกไขตนไดเปนอยางดี ชวยเหลือเกื้อกูลกัน และยึดความเจริญกาวหนาของหนวยงานเปนหลัก ในทัศนะของผูใหสัมภาษณที่มี
ตอการบริหารบุคลากร พบวา บุคลากรทางการศึกษาสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนมาก ซึ่งครูตองเสียสละ
พัฒนานักเรียนใหรูจักคิดแกไขปญหา ใชทักษะชีวิต และการเปนคนดี บุคลากรมีคุณภาพ และประสิทธิภาพเปนแบบอยางให
นักเรียนไดจดจํา และเลียนแบบ โดยสรุป พฤติกรรมของคนในองคกรมีผลตอพฤติกรรมของนักเรียน
ผลการวิเคราะหขอมูลดานการบริหารงานทั่วไป พบวา มีการวางแผนนิเทศ และติดตามประเมินผลตามแผนงาน
ของโรงเรียน กําหนดวัตถุประสงค และวิธีการที่ประมาณสัมฤทธิ์ผลในอนาคต เชื่อมโยงวิธีการกับเปาหมายของแตละหนาที่
การงาน ตัดสินคุณค าในสิ่งที่ ประเมินเพื่อมุงไปสู เปาหมายของการพัฒนา วิเคราะหข อมูลอยางมีความเที่ยงตรง นาเชื่อถื อ
ตรวจสอบได ประเมินสิ่งแวดลอม ปจจัยนําเขา หรือทรัพยากรที่ใชในโครงการ นําผลที่ไดจากการประเมินมาใชเปนเครื่องมือ
เพื่ อปรั บ ปรุ ง นโยบายใหม กระจายทรั พยากร และความมั่ งคั่ ง ให คุ ม คาต อนักเรีย น และครู ผู สอน กําหนดมาตรฐานการ
ดําเนินงานเฉพาะดาน นําเสนอใหทุกฝายรับรูขาวสารการปรึกษาหารือจากที่ประชุม รับฟงความคิดเห็นการประชาพิจารณเพื่อ
ยกระดับการมีสวนรวมในการบริหาร สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินผลจากการพัฒนากระบวนการทํางาน เชื่อมระบบ
การมีส วนร วมเข ากันในบริ บ ทของการเรี ย นการสอน และบุค ลากรทางการศึ กษา มีร ะดั บสู ง มากที่ สุด ในทั ศ นะของผู ใ ห
สัมภาษณที่มีตอการบริหารงานทั่วไป พบวา การบริหารทั่วไปเปนความรับผิดชอบจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุง อาคาร
เรียน หองน้ํา เวที สรางความเขาใจ ใหทุกคนมีสวนรวมประเมิน รับผิดชอบรวมกัน หากพบวามีปญหาในองคกร แกดวยการ
สร างที ม งานที่เ ข ม แข็ ง ประเมิ นผลงาน เพื่ อนําไปปรับ ปรุ ง แกไ ข สิ่ ง ใดดี แ ล วก็นําไปพั ฒ นาใหดี ขึ้ น สร างความเข าใจกับ
ผูปกครอง และรวมใจพัฒนา สงเสริมครู และบุคลากร และรวมมือพัฒนาโรงเรียน เชื่อมโยงความสัมพันธกับชุมชน กํากับดูแล
นิเทศดี แกไขพฤติกรรมนักเรียน และมุงพัฒนานักเรียนใหอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข เกง และดี
ปจจัยดานการบริหารการศึกษา
ตาราง 1 ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร
b
S.E.est β
ตัวแปรพยากรณ
R
R2
การบริหารวิชาการ
0.598
0.358 0.393
0.089 0.354
การบริหารงานทั่วไป
0.637
0.406 0.381
0.093 0.329
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

t
4.416
4.099

Sig
0.000
0.000

จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา การบริหารวิชาการที่ประกอบดวย การสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม
และการบริหารงานทั่วไป ที่ประกอบดวย การประเมิน และการพัฒนาความรวมมือ มีผลตอพฤติกรรมของนักเรียน โดยตัว
แปรทั้งสองรวมกันพยากรณพฤติกรรมของนักเรียนไดรอยละ 40.60 ซึ่งการบริหารวิชาการ และการบริหารงานทั่วไปของ
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โรงเรียนอยูใ นระดับสู ง เพราะโรงเรี ยนมี การทําวิจัยและพั ฒนาความรวมมือใหบุ คลากรร วมทํ างานเป นทีม เพื่อผลสั มฤทธิ์
ทางการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้น สวนการบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคลไมมีผลตอพฤติกรรมของนักเรียน
สวนการบริห ารงบประมาณไมมี ผลต อพฤติ กรรมของนักเรี ยน ถึ งแม ผูบ ริห ารมีกระบวนการจัดเตรีย มงบประมาณ
การศึ กษาซึ่งคาดวาอาจเกิด ขึ้นในอนาคต มีการวางแผนงบประมาณสํารองกรณีฉุกเฉิ น และจัดหางบประมาณจากภายใน
ภายนอก นิเ ทศติ ด ตามงบประมาณ บริ หารมุ ง เนนผลสัม ฤทธิ์แ ละผลงาน จากทรั พ ย สิ นของสถานศึ กษา มี กระบวนการ
พิจารณากลั่นกรองงบประมาณกอนใหความเห็นชอบในการอนุมัติงบประมาณ กําหนดหลักเกณฑในการอนุมัติงบประมาณ
อยางประหยัด คุมคา และเกิดผลดี มีทักษะการตัดสินใจในการอนุมัติอยางมีหลักการ เหตุผล มองเห็นความสําคัญของงานที่จะ
ใชงบประมาณตามความเปนจริง มีกระบวนการบริหารงานอยางตอเนื่องเพื่อความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการ
บริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์ วางแผนการเงินลวงหนาในระยะเวลายาว และจัดการทรัพยสินของโรงเรียนแบบมีสวนรวม แตไมมี
ผลตอพฤติกรรมของนักเรียน
การบริหารบุคลากร ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ไมมีผลตอพฤติกรรมของนักเรียนโดยตรง ถึงแมผูบริหารมีการ
สงเสริ มใหครู มีการเสี ยสละ ใช แผนการสอนหรือวิธีการสอนที่ นําไปสูการเปลี่ ยนแปลงด านพฤติกรรม ผลักดันใหนักเรีย น
ขวนขวายหาองคความรูใหมเพิ่มเติม ดูแลความประพฤติ พัฒนานักเรียนใหมีความสุขในการเรียน สงเสริมเจาหนาที่ใหดูแล
สถานที่อันเปนแหลงเรียนรู อํานวยความสะดวก ทํางานอยางมีระบบงายตอการใชบริการ สรางความประทับใจใหนักเรียน ครู
และประชาชนทั่วไป รับผิดชอบงาน มีสมรรถนะทางวิชาชีพและสมรรถนะสวนบุคคล บริการประกอบดวยคุณภาพ สามารถ
สรางความพึงพอใจ จัดทําเอกสารหลักฐานของการเรียนการสอนไดอยางมีประสิ ทธิภาพ มีการสงเสริมใหภารโรงทําหนาที่
รักษาและทําความสะอาดอาคารสถานที่ อารักขาและรักษาความปลอดภัย ปกปองทรัพยสินของโรงเรียน จัดทําบันทึกการ
ปฏิบั ติงาน รวมป ญหาเสนอหั วหนางาน ปฏิบั ติงานอื่นๆ รูจักยอมรับความบกพรองและแกไขตนไดเป นอยางดี ช วยเหลื อ
เกื้อกูลกัน และยึดความเจริญกาวหนาของหนวยงานเปนหลัก ไมมีผลตอพฤติกรรมของนักเรียน
อภิปรายผล
จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา การบริหารวิชาการ มีผลตอพฤติกรรมของนักเรียน เปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว
ทั้งนี้เพราะวา ผูนําทางวิชาการใชทรัพยากรที่มีใหถายทอดแกนักเรียนอยางครบถวน เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด (Wagner, 2003)
นอกจากนั้นการบริ หารวิช าการเปนกระบวนการหลั กที่ พั ฒนานักเรี ยนและสั งคมภายใตบ ทบัญ ญัติข องพระราชบัญ ญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2546 และที่แกไขปรับปรุง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ความมุงหมายเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย
ที่สมบูรณทั้งรางกายจิตใจ สติปญญาความรูและมีคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารง ชีวิตและอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข โดยผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําและทํางานรวมกับครู ประสานงานใหครูทุกคนทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ มี
การกระจายอํานาจ และกระบวน การทํางานที่ ดีบุคลากรทุ กคนมีบทบาทในการบริห ารดําเนินการเพื่อพัฒนานักเรียนให มี
ประสิ ท ธิภ าพสู งสุ ด (สิท ธิพร นิย มศรี สมศั กดิ์ , 2556) ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัย ของทรงยศ แกวมงคล (2556) ที่ พบวา
พฤติกรรมการเรียนมีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Jacob,
Daphne & Morris (2016) ที่พบวา วิชาการมีประสิทธิผลตอผลการเรียน
นอกจากนั้นยังพบวา การบริหารงานทั่วไปมีผ ลตอพฤติกรรมของนักเรียน เปนไปตามสมมติ ฐานที่กําหนดไวเชนกัน
ทั้งนี้เพราะวา การบริหารงานทั่วไปเกี่ยวของกับการนิเทศการเรียนการสอน และมีความสามารถในการนิเทศเปนอยางดี มีการ
จัดทําปฏิทินควบคุมกํากับติดตาม นิเทศบุคลากรอยางตอเนื่อง โดยใชวิธีการแนะ นําใหความปรึกษามากวาการตําหนิ (พิษ
สุดา สิริธรังศรี, 2556, หนา 169) ประเด็นที่ผูบริหารสถานศึกษาทําการนิเทศครูในโรงเรียน คือเรื่องแผนการจัดการเรียนการ
สอนกระบวนการจัดกิจกรรม และสื่ อที่ใช ในการจัด การเรียนการสอน สงผลใหการจัด กิจกรรมการเรียนเกิดประสิท ธิภาพ
กรรมการสถานศึกษาเองก็มีบทบาทในการนิเทศ ติดตาม ดูแลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูดวย โดยจัดตั้งเปนคณะ
นิเทศการเรียนการสอนของครู จะเห็นวาการบริหารงานทั่วไปเปนการจัดระบบการบริหารองคการระบบการบริหารงานธุรการ
ที่ทันสมัย สะดวก ถูกตอง รวดเร็ว (อุทัย บุญประเสริฐ, 2545, หนา 59) สอดคลองกับงานวิจัยของ นงนุช สุระเสน (2555) ที่
พบวา การบริหารงานทั่วไปมีผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา
ดานการบริ ห ารงบประมาณ ผลการวิจัยเชิ ง ปริ ม าณพบวา ไม มี ผลต อพฤติ กรรมของนักเรี ยน ไม เ ป นไปตามข อ
สมมติฐาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ การบริหารงบประมาณเปนเพียงการจัดทํางบประมาณการเงิน (Gulick, 1937) วางแผนหรือ
โครงการการใชจายเงิน การบัญชี และการควบคุม ดูแลใชจายเงินหรือตรวจสอบบัญชีโดยรอบคอบและรัดกุม การควบคุมดาน
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การเงินเปนประโยชนตอการดําเนินงานตาง ๆ ซึ่งเปนไปตามกฎระเบียบทางราชการ เพราะการใชจายงบประมาณนั้นตองมี
การวางแผน และวิเคราะหค วามเสี่ย งต าง ๆ ที่อาจเกินขึ้ นจากแผนงานอยางครบถ วน มีบัญ ชีแ ละรายการเกี่ย วกับการใช
งบประมาณอยางเปนระบบ เปนเพียงแผนงานการติดตาม และควบคุมอยางตอเนื่องประกอบดวยความซื่อสัตย สุจริต โดยมี
แผนการเงิน (Addren, 1968) ที่ ใชเ ปนรูปแบบสํ าหรับการปฏิบัติ การในอนาคตและเปนเครื่ องมือควบคุ มการปฏิบัติ การ
เหลานั้น อันเปนการคาดคะเนคาใชจายและรายรับที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเปนเพียงแผนที่เปนกิจจะลักษณะแสดงถึงการใช
ทรัพยากร แรงงาน วัตถุและอื่น ๆ ที่ครอบคลุมเปนธรรม ประหยัด คุมคา ไดผลตอบแทนที่สูงสุด การทําแผนงานการเงินใน
องค กร (Lester & Frederick, 1969) เพื่ อกําหนดงบประมาณให เ พี ย งพอกับ การดํ าเนินงานและคุ ม ค าและประหยั ด
งบประมาณขององคการ ซึ่งหมายถึงแผนงานการกําหนดรายรับ รายจายชั่วระยะ เวลาหนึ่งเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุถึ ง
วัตถุประสงคของหนวยงาน จึงไมมีผลตอพฤติกรรมของนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเปรมชัย สโรบล (2550) ที่วา
ปจจัยดานงบประมาณ ไมมีอิทธิผลตอคุณภาพการศึกษา สวนผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา มีผลตอพฤติกรรมของนักเรียน
เปนไปตามขอสมมติ ฐาน ทั้ งนี้เพราะวา งบประมาณไดจัดทํ าแผนปฏิบัติการใชจายเงินตามที่ไ ดรับจัดสรรงบประมาณจาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐานโดยตรง มีการตรวจสอบติ ดตามและรายงานการใช ผลผลิตจากงบประมาณ
ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา บริหาร
จัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา (ภาระหนาที่การบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝาย, ม.ป.ป) สอดคลองกับงานวิจัยของ ปงปอนด
รักอํานวยกิจ และ ศิริพงศ ปาลกะวงศ ณ อยุธยา (2558, หนา 88) ที่พบวา สัดสวนงบประมาณทางการศึกษามีผลตอคะแนน
สอบของนักเรียน
ดานการบริหารบุคลากร พบวา ไมมีผลตอพฤติกรรมของนักเรียน ทั้งนี้เนื่องจาก การบริหารงานบุคคล มีภาระหนาที่
เพียงเปนการวางแผนอัตรากาลัง การจัดสรรอัตรากาลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
การเปลี่ยนตาแหนงใหสูงขึ้น การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน การ
สั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ การอุทธรณและการ
รองทุกข การออกจากราชการ การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ การจัดทําบัญชีรายชื่อและใหความเห็นเกี่ยวกับการ
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ สงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สงเสริม
และยกยองเชิด ชูเ กีย รติ การริเ ริ่ม สง เสริ มการขอรับ ใบอนุญาต การพั ฒนาข าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา การ
ดําเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น (ภาระหนาที่การบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝาย
, ม.ป.ป) จึงไมมีผลตอพฤติกรรมของนักเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของเปรมชัย สโรบล (2550) ที่พบวา ปจจัยดานบุคลากร
ไมมี อิทธิผลตอคุ ณภาพการศึกษา ส วนการวิจัยเชิ งคุ ณภาพ พบวา การบริห ารงบประมาณมีผลตอพฤติ กรรมของนักเรีย น
เปนไปตามขอสมมติฐาน ทั้งนี้เพราะวา การบริหารงานบุคคลมีการสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ สงเสริมวินัย คุณธรรม และ
จริยธรรมสาหรับขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหปฏิบั ติ
หนาที่เพื่อผลลัพธที่ดี (ภาระหนาที่การบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝาย, ม.ป.ป) จึงมีผลตอพฤติกรรมของนักเรียน สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ปงปอนด รักอํานวยกิจ และ ศิริพงศ ปาลกะวงศ ณ อยุธยา (2558, หนา 88) ที่พบวา สัดสวนครูมีผลตอคะแนน
สอบของนักเรียน
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช สํานักการศึกษา และผูอํานวยการสถานศึกษาสามารถนําเกณฑ และปจจัย
แหงความสําเร็จของการบริหารสถานศึกษา รวมทั้งขอคนพบดานปจจัยการบริหารการศึกษาที่มีผลตอพฤติกรรมของนักเรียน
ไปกําหนดวิสัยทัศน แผนปฏิบัติการในการบริหารการศึกษา เพื่อใหนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครไดประโยชน
สูงสุดจากการจัดการศึกษา
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยในอนาคต
ควรศึกษาพฤติกรรมเชิงลึกดานการปฎิบัติตนของนักเรียนตอกิจกรรมประจําวันในสถานศึกษา เชน ความรวมมือดาน
การเขาแถวหนาเสาธง พฤติกรรมดานการแสดงความเคารพตอสถานศึกษา และศึกษาปจจัยดานสิ่งแวดลอม เพื่อน ครอบครัว
และสื่อที่มีผลตอพฤติกรรมของนักเรียนอยางลุมลึก
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บทคัดยอ
การศึกษาจากปรากฏการณที่เกิดขึ้นกับภาคธุรกิจทําใหเห็นวาภาคธุรกิจในยุคปจจุบันนั้นประสบกับสภาวะแวดลอม
ทางการแขงขันที่ไมมีความเสถียร (Non – Static) ซึ่งเปนสาเหตุอันดับตน ๆ ที่ทําใหภาคธุรกิจนั้นไมสามารถใชแนวคิดและ
ทฤษฎีเดิม ๆ มาวางแผนและกําหนดกลยุทธในการแขงขันไดเหมือนกอน ในบทความนี้ไดนําเสนอทฤษฏีและแนวความคิดใหม
ที่นํามาอธิบายสภาวะทางการแขงขันที่ไมเสถียรในปจจุบัน โดยที่บทความวิชาการนี้ไดเขียนขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ย วกับ ทฤษฏีเ ชิง ฐานทรั พยากรที่เป นรากฐานของความสามารถเชิง พลวัต แนวความคิ ดความเป นพลวัต ของตลาด และ
แนวความคิดความสําเร็จของธุรกิจ
บทความวิชาการนี้ มี วัต ถุป ระสงคเ พื่อศึ กษาและอธิบายความเปนพลวัต ของตลาดและทรัพ ยากรของกิจการที่จะ
นําไปสู การได มาซึ่งความสามารถเชิงพลวัตและสงผลต อความสําเร็ จของธุรกิจ จากการศึกษาพบวา การที่ธุรกิจจะประสบ
ความสําเร็จไดนั้นตองอาศัยแรงขับเคลื่อนจากความเปนพลวัตของตลาดเปนตัวผลักดัน สงอิทธิพลตอการขับเคลื่อนทรัพยากร
และอาศัย ลักษณะของความสามารถเชิง พลวัต ของกิจการเปนตั วผลักดันสูความสําเร็จของธุรกิจ ซึ่งเปนลําดับของการนํา
แนวความคิดและทฤษฏีทางการบริหารจัดการ (Consequence of Business Success) มาอธิบายการเกิดความสําเร็จของ
ธุรกิจในยุคปจจุบัน ที่ไมมีความเสถียร
คําสําคัญ: ความเปนพลวัตของตลาด, ทรัพยากรของกิจการ, ความสามารถเชิงพลวัต , ความสําเร็จของธุรกิจ
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Abstract
The study of business sector phenomenon had shown that the present business competition is
experiencing unstable competitive environment. This is the primary reason why the business sector
cannot use the previous concepts and theories to plan and formulate a competitive strategy. Therefore,
this article presents new theories and concepts that tried to explain the current unstable competitive
environment. This article is based on a literature review on fundamental theory, a Resource Based Views
Theory that is the basis of dynamic capabilities, the concept of market dynamism and the concept of
business success.
According to the studies, it has been found that successful business must rely on the dynamism of
the market as a driven variable influence to firm’s resources and business dynamic capabilities there are
the driving forces for business success. This is the consequence of applying the concepts and
management theories to describe the success of today's business.
Keywords: Market Dynamism, Firm Resources, Dynamic Capabilities and Business Success
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บทนํา
จากการศึกษาเกี่ยวกับ ความสําเร็ จของธุรกิจทําใหพบวาความสําเร็จที่ธุรกิจนั้นจะเกิดไดตองอาศัย ความเขาใจของ
ลําดับการเกิดปจจัยในสวนตาง ๆ กอน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้เปนการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของเพื่อนําเสนอ
และยืนยันถึงลําดับของปจจัยที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จของธุรกิจในอนาคต
การศึกษาครั้งนี้เกิดจากการสังเกตเห็นถึงปรากฏการณ (Phenomenon) ของความรุนแรงในการแขงขันที่เกิดขึ้นใน
ภาคธุรกิจ เห็นไดชัดเจนวาสภาวะทางการแขงขันในภาคธุรกิจนั้นมีการเกิดขึ้นของประชากรทั้งในกลุมธุรกิจเดิมที่มีอยูในตลาด
และรูปแบบของธุรกิจใหมที่ไมเคยมีอยูในตลาด (กรธวัฒน สกลคฤหเดช และคณะ, 2559ก) ซึ่งสิ่งที่พบนั้นทําใหพบวาธุรกิจที่
ประสบความสําเร็จไดนั้นตองอาศั ยความสามารถเชิ งพลวัต ที่ มีความสอดคล องกับ ปจจัยที่เ ปนสาเหตุ สองดานคื อ สภาวะ
แวดลอมทางการแขงขันในอุตสาหกรรมที่ธุรกิจกําลังเผชิญ (Competitive Environment) และทรัพยากรของกิจการที่ธุรกิจ
ครอบครองอยู(Firm Resources) โดยที่จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาตัวแปรทั้งสองมีอิทธิพลเปนไปในทางเดียวกันกับ
การเกิดความสามารถเชิงพลวัตขององคกรและนําไปสูความสําเร็จของธุรกิจ (กรธวัฒน สกลคฤหเดช และคณะ, 2016ข)
โดยที่สามารถอธิบายโดยแนวคิดของ Teece (2000) ไดวาความสามารถเชิงพลวัตนั้นตองอาศัยตัวแปรขางตนทั้งสอง
ตัวเพื่อใหเกิดการสงผานไปยังความสําเร็จของธุรกิจ และ Eisenhardt and Martin (2000) ไดอธิบายความสัมพันธของตัว
แปรทรัพยากรของกิจการไวโดยใชทฤษฎีของ Barney ป 1991 ทฤษฏีมุมมองเชิงฐานทรัพยากร (Resource Based View
Theory) มาอธิบายวาแนวความคิดความสามารถเชิงพลวัต (Dynamic Capabilities) นั้นเปนสวนที่ขยายจากทฤษฏีมุมมอง
เชิงฐานทรัพยากร (Resource Base View Theory) ซึ่งแนวความคิดนี้ถูกนํามาอธิบายภายใตสภาวะแวดลอมทางการแขงขัน
ที่ไมเสถียร (Non - Static) ที่เกิดขึ้นปจจุบัน และยังพบอีกวาสภาวะทางการแขงขันยังเปนปจจัยที่ทําใหความสามารถเชิง
พลวัตนั้นทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงเปนอีกตัวแปรที่สงผลใหเกิดไดทั้งความสําเร็จและความลมเหลวของกิจการ (Shi
and Wu, 2011) จากปรากฏการณที่เกิดขึ้นจึงนําซึ่งการศึกษาเพิ่มเติมเพื่ออธิบายลําดับของสาเหตุที่จะนําไปสูความสําเร็จของ
ธุรกิจ โดยที่บทความนี้จะนําเอาทฤษฏีมุมมองเชิงฐานทรัพยากร แนวความคิดความสามารถเชิงพลวัตและความสําเร็จของ
ธุรกิจมาอธิบายภายใตสภาวะทางการแขงขัน
ทฤษฏีมุมมองเชิงฐานทรัพยากร
Penrose (1959) ไดทําศึกษาแนวความคิดมุมมองเชิงฐานทรัพยากรของกิจการ โดยใหมุมมองวากิจการนั้นเปนการ
บริหารจัดการองคกรที่มีทั้งการจัดการทรัพยากรที่เปนกายภาพ (โรงงาน วัตถุดิบ ที่ดิน และอื่นๆ) และทรัพยากรมนุษย ตั้งแต
ระดับบริหารจนถึงระดับปฏิบัติการ แนวความคิดเกี่ยวกับมุมมองเชิงฐานทรัพยากรนั้นถูกนํามาพัฒนาและไดเปนที่ยอมรับโดย
การศึกษาของ Wernefelt (1984) และ Barney(1991) แนวคิดมุมมองเชิงฐานทรัพยากรพยายามที่จะใหคําอธิบายเกี่ยวกับ
การที่องคกรสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันขึ้นมาไดจากการปรับใชทรัพยากรของกิจการที่มีอยู (Peteraf, 1993)
แนวคิ ด ดั ง กล าวแสดงใหเ ห็ นวาทรั พ ยากรและความสามารถขององค กรเป นพื้ นฐานของความได เ ปรี ย บทางการแข ง ขั น
ทรัพยากรของกิจการประกอบไปดวยสินทรัพย ความสามารถของบุคลากร กระบวนการบริหารจัดการ ลักษณะและอัตลักษณ
ของกิจการ วัฒนธรรม ขอมูล ประสบการณ เทคโนโลยีและความรูความเชี่ยวชาญ (Maijoor and Witteloostuijn, 1996)
องคกรตองสรางความสามารถทางกระบวนการจัดการองคกรที่สามารถปรับใชและประสานการใชทรัพยากรที่มีความแตกตาง
ในองคกรเพื่อสงผลใหเกิดสิ่งที่องคกรตองการ (Amit and Shoemaker, 1993; Bowman and Ambrosini, 2003; Teece,
2014)
Teece, et al. (1997) และ Bhatt (2000) ไดอธิบายความหมายของทรัพยากรและความสามารถขององคกรไววา
“ทรัพยากร” เปนปจจัยนําเขาที่มีตัวตน (Tangible Input) เชน ทรัพยากรมนุษย อสังหาริมทรัพยรวมถึงเงินทุน ซึ่งเปนสิ่งที่มี
อยูโดยทั่วไป “ความสามารถ” ถือเปนทรัพยากรที่ไมมีตัวตน (Intangible Resource) เชน ความรูและทักษะ ซึ่งสามารถ
พัฒนาไดโดยทรัพยากรบุคคลภายในองคกร “ความสามารถ” ถูกพัฒนาจากภายในองคกรและกิจกรรมที่ทําเปนประจําจน
กลายเปนความชํานาญ “ทรัพยากรและความสามารถ” เพียงอยางเดียวไมเพียงพอสําหรับองคกร และยังอางถึงทฤษฎีมุมมอง
เชิงฐานทรัพยากร ไววาความแตกตางของแตละองคกรขึ้นอยูกับลักษณะของ ทรัพยากร ความสามารถและสมรรถนะของแต
ละองค กร และการทํางานร วมกันระหวางทรั พยากรและความสามารถขององค กรจะเปนป จจัย สํ าคั ญ ในการสร างความ
ไดเปรียบทางการแขงขันของกิจการ
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มุมมองเชิงฐานทรัพยากร (Resource-Based View) ใหความสําคัญกับทรัพยากรที่มีความแตกตางเมื่อเปรียบเทียบกับ
คูแขงขันในอุตสาหกรรม โดยที่ความแตกตางที่มีอยูนั้นตองไมสามารถลอกเลียนแบบไดหรือมีทรัพยากรอื่นใดมาทดแทนได
(Wernefelt, 1984; Mahoney and Pandian, 1992; Wade and Hulland, 2004; Morgan, et al., 2006) รวมทั้งการใช
ทรัพยากรเหลานั้นอยางมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับองคกร จะทําใหองคกรสามารถบรรลุความไดเปรียบทางการ
แขงขันอยางยั่งยืนไดเนื่องจากองคกรสามารถสรางคุณคาใหกับลูกคา จะเห็นไดวาทฤษฎีที่วาดวยทรัพยากรขององคกรจะเนน
กระบวนการใชท รั พ ยากรเพื่ อให เ กิดผลตอบแทนสู ง สุด ซึ่ง ทรั พ ยากรชนิด เดี ย วกันเมื่ อนํามาใช ใ นวิธีที่ แ ตกต างกัน ใช ใ น
วัตถุประสงคที่แตกตางกัน หรือการใชรวมกับทรัพยากรอื่น ๆ สามารถใหผลที่แตกตางกันได ความแตกตางนี้ถือเปนแหงในการ
สรางความเปนเอกลักษณใหกับองคกร (Bharadwaj, 2000; Fahy and Smithee, 1999; Wilkinson and Brouthers,
2006) โดย Barney (1991) ไดอธิบายคุณลักษณะทรัพยากรเชิงกลยุทธซึ่งจะกอใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันไว
4 ประการ
1. ทรัพยากรนั้นตองมีคุณคาตอการดําเนินธุรกิจและการแขงขันอยางแทจริง (Valuable Resources) Amit and
Schoemaker (1993) และ Dess, et al. (2007) ซึ่งหมายถึงทรัพยากรที่มีผลตอการกําหนดกลยุทธใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
2. ทรัพยากรนั้นตองหายาก (Rare Resources) กิจการจะเปนผูไดเปรียบก็ตอเมื่อมีทรัพยากรที่กิจการมี ซึ่งคูแขงขัน
ในอุตสาหกรรมไมมีผูที่ครอบครองทรัพยากรหรือหาไดยาก กิจการจะมีความไดเปรียบทางการแขงขัน
3. ทรั พ ยากรเหล า นั้นต องไม ส ามารถลอกเลี ย นแบบได หากจะลอกเลี ย นแบบต อ งมี ต นทุ นที่ สู ง มาก (Imitate
Resources) หรือทรัพยากรเหลานั้นมีความเปนเอกลักษณมีความซับซอนไมชัดเจนวาจะสามารลอกเลียนแบบหรือทําใหมได
4. ทรัพยากรนั้นตองไมสามารถหามาทดแทนได (Non – substitutable Resources) หรือไมสามารถทดแทนได
อยางสมบูรณแบบ
ทั้ง 4 ลักษณะเรียกโดยยอวา VRIN ซึ่งทรัพยากรขององคกรทั้ง 4 ลักษณะสามารถที่จะทําใหคูแขงตองพบกับอุปสรรค
และทําใหเ พิ่มความเป นไปได ที่องคกรจะมีกําไรเพิ่ มขึ้นในอนาคต (Barney, 2001; Wernefelt, 1984) ซึ่ง ถาองค กรมี
ทรั พยากรและความสามารถตามคุ ณลั กษณะที่ กล าวไปข างตนนี้ องค กรตองพยามที่จะพั ฒนาจุด แข็ งเหล านี้แ ละรักษาไว
เพื่อที่จะใหแนใจวาจะอยูอยางยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งสิ่งเหลานี้จะสงผลตอความไดเปรียบทางการแขงขัน ในการมีทรัพยากรที่
จําเพาะประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและความสามารถทางเศรษฐกิจ (Seangaram, 2002; Ghosh, 2013)
นอกจากองคกรจะมีทรัพยากรแลวตองมีความสามารถที่จะบูรณาการทรัพยากรตางๆ ที่ตนมีอยูใหเกิดการดําเนินงานที่
นํามาซึ่งความไดเปรียบ (Penrose, 1959) ทรัพยากรที่กิจการมีอยูนั้นถือเปนแหลงกําเนิดของความสามารถขององคกรที่จะ
นําไปสูความไดเปรียบทางการแขงขัน (Grant, 1991) ความสามารถขององคกรเปรียบเสมือนตัวประสานระหวางทรัพยากรที่
องค กรมี ทั้ ง หมดเข าด วยกันและส ง เสริ ม ให เ กิด การปรั บ ใช ให เ กิด ความได เ ปรี ย บทางการแข ง ขั น (Day, 1994) ทั้ ง นี้
ความสามารถขององคกรไมไดเปนแคตัวประสานสัมพันธและสงเสริมการใชทรัพยากรใหเกิดความไดเปรียบเพียงเทานั้นแตยัง
ตองเกิดการพัฒนา และกลยุทธในการบริหารจัดการถือเปนบทบาทหลักในการพัฒนาใหความสามารถใหมใหเกิดขึ้น
จากที่กลาวมาขางตนเปนผลให แนวคิ ดมุมมองเชิง ฐานทรัพยากรกลายเปนแนวคิด ที่มีความสําคัญในบริบทของการ
จัดการเชิงกลยุทธ (Wernerfelt, 1995; Lavie, 2006) แตอยางไรก็ตามแนวคิดดังกลาวก็ยังถูกวิพากษวิจารณถึงสมมติฐาน
ทางทฤษฎี (Corner, 1991; Eisernhardt and Martin, 2000) ในสามประเด็นหลัก
1. มุมมองเชิงฐานทรัพยากรยังขาดคําจํากัดความที่ชัดเจน (Thomas and Pollock, 1999)
2. แนวคิดมุมมองเชิงฐานรากทรัพยากรนั้นพิจารณาแคความไดเปรียบทางการแขงขันที่เกิดขึ้นภายใตสภาวะเสถีย ร
(Static View) แตยังขาดการคํานึงถึงปจจัยสภาวะแวดลอมภายใตสภาวะที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หรือสภาวะแวดลอมที่เปน
พลวัต (Eisernhardt and Martin, 2000; Fiol, 2001)
3. แนวคิดมุมมองเชิงฐานรากทรัพยากรนั้นยังขาดคําอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับกลไกลในการปรับเปลี่ยนทรัพยากรให
กลายเปนความไดเปรียบทางการแขงขัน (Priem and Butler, 2001)
ทรัพยากรของกิจการ
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับมุมมองเชิงฐานทรัพยากรแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของทรัพยากรภายในองคกร
และขีดความสามารถในการแขง ขันที่จะแปลงไปสูความไดเปรียบทางการแขงขันของกิจการ ทรั พยากรภายในองคกรและ
วิธีการนํามาใชดวยการเอาสวนประกอบที่สําคัญ ในการวิเคราะหทรัพยากรภายใน (Hunt, 2000) Tangpinyoputtikhun
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(2009b) ดังนั้นการวิเคราะหทรัพยากรภายในและความสามารถนั้นถือเปนสิ่งจําเปนที่จะสรางและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขัน องคประกอบทางการแขงขันประกอบไปดวย
1.ภาพสะทอนที่เ กี่ยวกับ องค กรในความมี ชื่อเสีย ง (Corporate Image/Reputation) ความมีชื่ อเสี ยงในด านการ
บริหารจัดการมีความสําคัญมากขึ้นจนกลายเปนปจจัยสําคัญสําหรับความสําเร็จของธุรกิจ (Griffin, 2002)
2. เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation) นวัตกรรมเปนอีกหนึ่งทรัพยากรที่แสดงความโดดเดน
ของขีดความสามารถ เปนกระบวนการที่เกี่ยวพันที่ยากจะเขาใจ (Kay, 1993) เนื่องจากการคิดสรางสรรคนวัตกรรมเปนสิ่งที่
ทําอยาก ที่จะทําใหไดมาซึ่งความไดเปรียบทางการแขงขัน มีความไมแนนอนและมีคาใชจายในการคิดคนสูงจึงเปนการยาก
ในการจัดการและรั บ ประกันผลตอบแทนจากการที่องค กรจะทํ านวัต กรรมเพี ยงลํ าพั งดั งนั้นนวัต กรรมจะกลายเปนความ
ไดเปรียบทางการแขงขันเมื่อเชื่อมโยงกับความสามารถอื่นที่โดดเดนเทานั้น ที่สําคัญนวัตกรรมมีความหลากหลายที่ปรากฏอยู
ในโครงการหลักของกิจการ (Langford and Male, 2001)
3. ความสามารถทางการเงิน (Financial Capability) กิจการจะตองพิจารณาความสามารถที่เกี่ยวของกับการเงิน ซึ่ง
เปนปจจัยที่สําคัญเมื่อมีการแขงขันเกิดขึ้น ความสามารถทางการเงินโดยมากเปนกระบวนการคิดที่รอบครอบในการตรวจสอบ
คุณสมบัติองคกรเบื้องตน (Hatush and Skitmore, 1997; Jennings and Holt, 1998)
4. ความสามารถทางการตลาด (Marketing Capability) เปนบทบาทสําคัญในองคกรธุรกิจเปนกลยุทธในการบริหาร
โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบในชวงเวลาที่เกิดการตกต่ําของเศรษฐกิจ (Pearce, 1992; Fellows and Langford, 1993)
องคกรในภาคธุรกิจมากมายมีการลงทุนในดานการโฆษณา วิจัยตลาดรวมถึงการกระตุน และการออกแบบการใหบริการ ซึ่งใน
ความเป นจริง วิธีทางการตลาดที่ มี การใช ในป จจุบั นมี มากมาย เชน การวิเ คราะห ทิศ ทางการตลาดความสัม พั นธป รั ช ญา
การตลาด คุณภาพการบริการและความพึงพอใจของลูกคาเปนตน
5. ทักษะการบริหารจัดการโครงการ (Project Management Skills) เปนการอาศัยประสิทธิภาพการทํางานที่เปน
ทีมงานโครงการอยางกวางและการแกปญหาในระดับหนางาน ดวยเหตุนี้ทักษะการบริหารจัดการโครงการตองเปนสิ่งที่ฝงลึก
อยูในจิตใจของทีมงาน สําหรับความสําเร็จของโครงการปจจัยดานสภาวะแวดลอมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
สงผลใหการแขงขันในตลาดรุนแรงขึ้น (Romaniuk and Snart, 2000) ในสภาวะการแขงขันที่เปลี่ยนแปลงอยางไมหยุดนิ่งนั้น
ทําใหหลายองคกรเริ่มตั้งคําถามเกี่ยวกับปรัชญาการบริหารแบบดั้งเดิมและหลักการที่พัฒนาขึ้นมาใหมที่จะมาชวยเพิ่มคุณภาพ
และประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
6. องคกรและทรัพยากรมนุษย (Organization and Human Resources) เปนสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง ที่
โครงสรางองคกรเปนกรอบการทํางานอยางเปนทางการโดยที่งานขององคกรไดถูกแบงและจัดกลุมการประสานงานมีความ
เหมาะสม โครงสรางองคกรตองสามารถอํานวยความสะดวกใหพนักงานทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ จุดมุงหมายหลักของ
การจัดโครงสรางองคกรที่มีป ระสิ ทธิภ าพเพื่อบรรลุ เปาหมายขององคกรตามทิศทางของกลยุท ธองคกร (Hayden, 1996
อางอิงใน ธนาวัฒนธีระพัฒนสกุล, 2554) ดังนั้น โครงสรางองคกรมีแตกตางกันในแงของกลยุทธ ขนาด เทคโนโลยีและความ
ไมแนนอนดานสภาพแวดลอม (Lawrence and Lorsch, 1969) การบริหารทรัพยากรมนุษยจึงเขามามีบทบาทสําคัญใน
องคกร การจัดการทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพจึงเปนความไดเปรียบทางการแขงขันขององคกร (Amit and Belcourt,
1999 อางอิงใน ปฏิมา ถนิมกาญจน, 2554) โดยทั่วไปแลวการบริหารทรัพยากรมนุษยถือไดวาเปนกระบวนการหลักของ
องคกรที่มุงเนนถึงวิธีการที่จะไดมาซึ่งองคกรทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา การใชงานและการสรางความสัมพันธในระยะยาว เพื่อ
เปนความไดเปรียบทางการแขงขันใหกับกิจการ (Huemann, et al., 2007 อางอิงใน ธนาวัฒนธีระพัฒนสกุล, 2554)จาก
แนวความคิดมุมมองเชิงฐานทรัพยากรขางตนซึ่งถูกวิพากษวิจารณในดานของความเขาใจการนําแนวความคิดมาใชในสภาวะ
แวดลอมทางการแขงขันที่รุนแรงและเกิดการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา (Priem and Butler, 2001; Tangpinyoputtikhun,
2009b) ดังนั้นจึงเปนสิ่งที่ทําใหผูวิจัยตองการจะศึกษาและอธิบายถึงการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันอยางยั่งยืนภายใต
สภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน Teece, et al. (1997) ไดนําเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับความสามารถ
เชิงพลวัตไววาเปนสวนประกอบหนึ่งของมุมมองเชิงฐานรากทรัพยากร ในการที่จะอธิบายไดวาทําไมบางกิจการจึงสามารถ
รักษาความไดเปรียบทางการแขงขันไวไดทั้งๆ ที่ตองเผชิญกับสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
การเปลี่ย นแปลงทางการตลาดมีผลกระทบที่สํ าคัญ กับความสามารถเชิง พลวัต และมีผลตอความไดเ ปรีย บทางการ
แขงขันอยางยั่งยืนของกิจการ อยางไรก็ตามความสามารถเชิงพลวัตและผลกระทบจากความไดเปรียบทางการแขงขันขึ้นอยูกับ
ความสามารถขององคกร ในการที่จะรับรูและปรับใชทรัพยากรของกิจการกับความเหมาะสมของชวงเวลากับการเปลี่ยนแปลง
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ทางการตลาด ดานเวลาจะมีทั้งชวงเวลาระยะสั้น และระยะยาวจะมีผลกระทบตอการตัดสินใจทางดานการตลาดดวย (Bitar
and Somers, 2004 อางอิงใน ธนาวัฒนธีระพัฒนสกุล, 2554) การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสภาพแวดลอมนั้นกิจการ
ตองพัฒนาความสามารถเพื่อตอบสนองตอโอกาสที่กําลังเกิดขึ้นแทนที่จะมาเลือกวาจะใชทรัพยากรอยางไรใหเหมาะสมดวย
เหตุนี้ความสามารถเชิงพลวัตจึงเปนสวนหนึ่งของแนวคิดมุมมองเชิง ฐานทรัพยากรที่ถู กปรับเปลี่ยนใหส อดคลองกับสภาวะ
ตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว (Eisenhardt and Martin, 2000)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เ กี่ยวข องกับมุ ม มองเชิ ง ฐานทรัพ ยากร พบวาองค กรที่มี ลั กษณะของทรั พยากรและ
ความสามารถที่มีคุณคาตอการดําเนินธุรกิจ มีจํานวนที่จํากัด ไมสามารถลอกเลียนแบบและไมสามารถหาสิ่งใดมาทดแทนได
อยางสมบูรณแบบ ทรัพยากรจัดเปนแหลงที่มาของความสามารถ และความสามารถเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความไดเปรียบทางการ
แขงขัน โดยเฉพาะความสามารถนั้นตองเปนความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนใหสอดคลองตามสภาวะทางการแขงขันที่เปนพลวัต
ความสามารถเชิงพลวัตจึงเปนหัวใจสําคัญของการไดมาซึ่งความไดเปรียบทางการแขงขันอยางยั่งยืน
ความเปนพลวัตของตลาด
สภาวะทางการแขงขันถือเปนปจจัยภายนอกองคกรที่สงผลใหเกิดไดทั้งความสําเร็จและความลมเหลวของกิจการ (Shi
and Wu, 2011) ภายใตสถานการณที่การแขงขันรุนแรงขึ้นทําใหเกิดความเปนพลวัตของตลาดเพิ่มขึ้น (Duncan, 1972)
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในดานความตองการและพฤติกรรมของลูกคา รวมถึงการเกิดขึ้นของกลุมลูกคาใหมใน
อุตสาหกรรม (Li and Liu, 2014) เมื่อความตองการลูกคาเปลี่ยนแปลงไปทําใหสภาวะทางการแขงขันที่เกิดจากคูแขงขัน
เปลี่ ยนแปลงตาม (Supapong, 2009) การเพิ่ ม ขึ้นของคู แข ง รายใหม ที่ มองเห็ นโอกาสจากการเติ บโตของอุตสาหกรรม
(Supapong, 2009) ทําใหผลิตภัณฑ ใหม ๆ ในตลาดเพิ่มขึ้นตลอดเวลาภายใต ความเปนพลวัตของตลาดที่เกิดขึ้นสงผลต อ
กิจการเปนอยางมาก ทําใหองคกรจําเปนที่จะตองมองหาโอกาสที่เกิดขึ้นและตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากความ
เปนพลวัตนั้น (Li and Liu, 2014) จึงเปนปจจัยเบื้องตนของความสามารถเชิงพลวัตในการสรางความสามารถทางดานการ
แขงขันในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง (Shi and Wu, 2011) องคกรตาง ๆ ตองเรียนรูสิ่งใหม ๆ อยางเปนระบบภายใต
สภาวะตลาดที่มีความเปนพลวัต (Lavie, 2006; Shi and Wu, 2011)
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปจจัยที่ สงผลตอความสามารถเชิงพลวัตนั้นพบวา ความสามารถเชิงพลวัตของ
องคกรไมไ ดเ ปนแหลง กําเนิด ของความไดเ ปรี ย บทางการแขง ขัน แทที่ จริง ความสามารถเชิ งพลวัต จะเกิดขึ้ นไดต องอาศั ย
ทรัพยากรของกิจการที่มีอยู (Griffith, et al., 2006; Xu, et al., 2013) และแรงกดดันจากสภาวะความเปนพลวัตของตลาด
(Tangpinyoputtikhun, 2009) เพื่อเปนตัวการขับเคลื่อน (Rindova and Kotha, 2001) ในการแสวงหาโอกาสใหม ๆ ที่
เกิดขึ้นและสรางสรรคผลิตภัณฑและบริการใหสอดคลองกับโอกาสดังกลาว (Newey and Zahra, 2009) เพื่อ Oliver (2014)
นําไปสูความไดเปรียบทางการแขงขันของกิจการ
แนวความคิดความสามารถเชิงพลวัต
จากสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอยูตลอดเวลาองคกรตองเผชิญกับสิ่งที่ไมสามารถทราบลวงหนาหรือ
บางครั้งตองเผชิญกับการแขงขันที่รุนแรงขึ้น ดังนั้น การใชเพียงทรั พยากรและความสามารถที่ องคกรมีอยูภ ายใตสภาวะที่
เสถียรอาจไมเพียงพอ (Eisenhardt and Martin, 2000) ความสามารถเชิงพลวัตจึงถือเปนสิ่งสําคัญที่มีบทบาทในการจัดการ
ดานกลยุทธใหเหมาะสมกับองคกร (Teece, et al., 1997) ในบางครั้งจะเรียกความสามารถเชิงพลวัต (Dynamic Capability)
เปนตัวเดียวกับ ความสามารถที่เหนือกวา (Distinctive Capability) เพื่อใหเกิดความสามารถที่เหนือกวาในเรื่องกระบวนการ
ที่นําไปสูผลการดําเนินงานที่ดีในระยะยาว (Salaman and Asch, 2003; พรสวัสดิ์ มงคลชัยอรัญญา และคณะ, 2557)
ซึ่งจากแนวความคิดดังกลาวจึงทําใหทฤษฎีที่วาดวยทรัพยากรขององคกรที่แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จในการสราง
ความได เ ปรี ย บทางการแข ง ขั น จากการที่ องค กรมี ท รั พ ยากรและความสามารถที่ มี คุ ณลั กษณะสี่ ป ระการตาม (VRIN)
ประกอบดวย ความมีคุณคาของทรัพยากร (Value Resource) การหาไดยาก (Rare Resource) การลอกเลียนแบบไมได
(Imperfectly Imitate Resource) และการที่ไมสามารถทดแทนได (Non - Substitutable) โดยคุณลักษณะเหลานี้จะนํา
องคกรไปสูความไดเปรียบทางการแขงขัน แตอยางไรก็ตามภายใตสภาวะที่ตลาดมีความเปนพลวัตสูงนั้นองคกรจะไมสามารถ
สรางและรักษาความไดเปรียบทางการแขงขันไวได (Eisenhardt and Martin, 2000) ดังนั้นองคกรที่สามารถเปลี่ยนแปลง
ทรัพยากรและความสามารถที่มีอยูไดจะทํ าใหเกิดเปนความสามารถเชิงพลวัต ภายใตสภาวะความเปนพลวัตของตลาด ซึ่ง
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ความสามารถเชิงพลวัตจะชวยใหองคกรพัฒนาและสรางความรูใหมๆ อันกอใหเกิดความสามารถขององคกรที่เหนือกวาคูแขง
ดังนั้นองคกรตองคํานึงถึงการพัฒนาทรัพยากรและความสามารถของตนใหทันตอการเปลี่ยนแปลง (Teece, et al., 1997)
แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถเชิงพลวัตเริ่มเปนที่รูจักโดย Teece, Pisano and Shuen (1997) และในราวๆ ป
1990 ความสามารถเชิงพลวัตเปนที่สนใจอยางมากในการทําวิจัยเชิงประจักษดวยสาเหตุที่วาความสามารถเชิงพลวัตเปนสวน
สําคั ญที่ ทําใหองค กรเกิด การสราง การปรับ ตัว การเรีย นรู และพัฒ นาทรัพ ยากรและความสามารถของตนเพื่อใหส ามารถ
ตอบสนองตอ Eisenhardt and Martin (2000) ความเปนพลวัตทางตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งความเปน
พลวัตของตลาดสงผลกระทบกับความไดเปรียบทางการแขงขันที่เปนสิ่งสําคัญในการดําเนินธุรกิจในสภาวะการแขงขันที่รุนแรง
(Bitar and Somers, 2004; Andreeva and Chaika, 2006) แนวคิดความสามารถเชิงพลวัตจึงเปนแนวทางที่จะทําใหองคกร
สามารถอยูรอดไดและประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจจากการที่องคกรมีทรัพยากรที่มีคุณคาเหมาะสมและการเรียนรู
เชิงพลวัต (Luo, 2000) ผานกระบวนการจัดการความรูขององคกรเปนความสามารถที่จะสรางสรรคพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ
(Petroni, 1998) เพื่อตอบสนองความตองการที่เปลี่ยนแปลง (Wu, 2006) สอดคลองกับ Wang and Ahmed (2007) ที่ได
อธิบายไววาความสามารถเชิงพลวัตเปนสิ่งที่ทําใหองคกรสามารถประสบความสําเร็จไดจากการที่องคกรมีความสามารถในการ
ดูด ซับ ความรูที่ เ ป นสิ่ ง ใหมข อมู ลใหม จากภายนอกและความสามารถในการปรั บ ตัวให สอดรั บกับ สภาวะทางการตลาดที่
เปลี่ยนแปลง โดยแนวคิดของ Oliver (2014) ไดอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถเชิงพลวัตที่แสดงใหเห็นวาเปนปจจัยที่
กอใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันไดในระยะยาว Krzakiewicz (2013) และจะสงตอไปถึงความสําเร็จของกิจการ
แนวความคิดความสําเร็จของธุรกิจ
ความสําเร็จของธุรกิจนั้นเปนสิ่งที่องคกรทุกองคกรใหความสําคัญเนื่องจากองคกรตั้งขึ้นมาก็เพื่อดําเนินกิจรรมของ
องคกรเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว (Neely, et al., 2002) ความสําเร็จของธุรกิจนั้นเปนผลที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถ
ขององคกรที่จะทํางานบรรลุซึ่งเปาหมาย (Amitai, 1964, p. 8) ตามแผนการดําเนินงานที่วางไว (Lok and Crawford, 2000,
p. 2) โดยการที่ธุรกิจจะประสบความสํ าเร็จได นั้นจะตองอาศั ยความสามารถในการใชท รัพ ยากรให เกิดความสอดคล อง
ประสานกันกับวิธีที่จะทําใหภารกิจตาง ๆ เสร็จสิ้นสมบูรณตามเปาหมายโดยการที่มีตนทุนต่ําที่สุด (Lahiri and Narayanan,
2013) โดย Neely, et al. (2002) ไดใหความเห็นไววาความสําเร็จเปนสิ่งที่เปนผลสัมฤทธิ์จากการที่องคกรมีการวางแผน
(Plan and Build) การนําแผนไปปฏิบัติใช (Implement) และการปรับเปลี่ยนใหเขากับสภาวะแวดลอม (Refresh) ซึ่ง
กระบวนการเหลานี้แสดงใหเห็นถึงความสามารถขององคกรที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จตามเปาหมายหรือเปาประสงคที่ตั้งไว ซึ่ง
สอดคลองกับ Headd (2003) ที่กลาวไววาความสําเร็จในภาคธุรกิจนั้นเปนผลลัพธของการวางและการดําเนินกลยุทธของ
กิจการที่นํามาซึ่งผลตอบแทนทางธุรกิจ
ยัง มี นักวิช าการของไทยหลายท านได ใ ห คํ าจํากัด ความของความสํ าเร็จของธุร กิจไววาเป นความสําเร็ จจากการ
ดําเนินงาน คือการที่องคกรสามารถที่จะทํางานบรรลุเปาหมายของกิจการ (นิตย สัมมาพันธ, 2542) จากความสามารถของ
องคกรที่สามารถจัดหาทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด และสามารถจัดหาทรัพยากรที่มีคาจากสภาพแวดลอมเพื่อนํามาใชสราง
ความสามารถในการแขงขันใหกับกิจการที่จะนําไปสูการบรรลุซึ่งเปาหมาย (ทองใบ สุดชารี, 2547) ซึ่งดุษฎี สีมาขจร (2552)
ไดอธิบายเพิ่มเกี่ยวกับความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจไววา เปนความสามารถของกิจการที่บรรลุตามเปาหมายอยางนาพอใจ
ดวยการดําเนินงานอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มีการลงทุนอยางเหมาะสม สามารถขายไดเปนจํานวนมากและขายได
ในเวลาอันรวดเร็ว สามารถทํากําไร และมีสภาพคลอง รวมถึงมีความสามารถในการชําระหนี้
จากขอบเขตแนวคิ ดของความสํ าเร็จขางต น สามารถสรุปได วา ความสํ าเร็จของธุรกิจนั้น เปนความสามารถของ
กิจการในการดําเนินธุรกิจใหบรรลุซึ่งเปาหมายที่ตั้งไว โดยมีการบริหารจัดการการใชทรัพยากรอยางคุมคาทําใหไดมาซึ่งคุณคา
ที่เกิดกับกิจการ
ความสอดคลองระหวางความเปนพลวัตของตลาด ทรัพยากรของกิจการและความสามารถเชิงพลวัตกับความสําเร็จของ
ธุรกิจ
พลวัตของตลาดเปนปจจัยสถานการที่สําคัญที่มีผลกระทบอยางยิ่งตออุตสาหกรรมมาโดยตลอด พลวัตนี้คือความเร็ว
ในการเปลี่ย นแปลงของความพึง พอใจในสินคาตางๆ ความตองการของลู กค า และการปรากฏขึ้ นของกลุ มลู กค าใหม ๆใน
อุตสาหกรรม (Jaworski and Kholi, 1993) และยังเปนอัตราการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินธุรกิจของคูแขงอีกดวย (Achrol
and Stem, 1988) ยิ่งกวานั้นแลว อัตราการเปลี่ยนแปลงถือเปนเหตุการณที่ไมสามารถคาดเดาไดถึงพฤติกรรมของลูกคาและ
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คูแขง และการเปลี่ยนแปลงทางดานปจจัยทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม (Ansoft, 1979) ความเห็นดังกลาวนี้ตรงกับมุมมอง
ของ Duncan (1972) ที่กลาววาพลวัตของตลาดนั้นเปนการเปลี่ยนแปลงที่ถี่ของสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ซึ่งมีความเกี่ยวของ
กับความพึงพอใจของลูกคา เทคโนโลยี การดําเนินธุรกิจของคูแขงและปจจัยสําคัญอื่น ๆ ของตลาด
ความเปนพลวัตของตลาดในงานวิจัยนี้ไดรับการตีความใหเปนสภาพแวดลอมที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงและมีความ
คาดเดาไมไดของความพึงพอใจในสินคา ความตองการของลูกคา เทคโนโลยีและการดําเนินธุรกิจของคูแขง วัฏจักรการพัฒนา
สินคากําลังทําใหปจจัยหลายปจจัยหมดคุณคาอยางรวดเร็วในสภาพแวดลอมที่มีพลวัตของตลาด การติตามความตองการของ
ลูกคาจึงมีความสําคัญมาก และยิ่งไปกวานั้น อุตสาหกรรมของธุรกิจนี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีที่วองไว
มาก (Jaworski and Kholi, 1993) และยังมีสินคาใหมๆที่ทางคูแขงนําเขามาในตลาดเพิ่มขึ้นอยูตลอด ทั้งการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีที่วองไวและการเปลี่ยนแปลงในความตองการของลู กคาทํ าใหสภาวะของตลาดของหลายๆบริษัทมีค วามไม
แนนอนทางเทคโนโลยีที่สูง (Atuahene – Gima and Ko, 2001)
ปจจัยภายนอกของพลวัตของตลาดสามารถสรางอิทธิพลตอบริษัท ตาง ๆ อยางมาก (Daft and Parks, 1988)
ในขณะที่บริษัทเหลานี้แทบจะไมสามารถควบคุมปจจัยดังกลาวเลย ทั้งคูแขงและทั้งตลาดเองสรางแรงกดดันบังคับใหบริษัท
พัฒนาความสามารถเชิงพลวัต บริษัทมีค วามจําเปนที่จะมองหาโอกาสในตลาดและโตตอบกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ตลาด (Chakravarthy. 1982) ซึ่งจะกลายเปนปจจัยเบื้องตนในการกําหนดยุทธศาสตรทางดานความตองการทางทรัพยากร
และกําลังในการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ และดวยเหตุนี้ บริษัทเหลานี้จึงไมเพียงแค
บริห ารทรัพยากรที่มีอยูและขีด ความสามารถของตั วเองอย างมีประสิท ธิภาพ แตยัง พัฒนาใหองคกรสามารถปรับ ตัวในแง
ทรัพยากรและขีดความสามารถไดเพื่อที่จะรับมือกับสภาวะตลาดที่มีพลวัต
ขี ด ความสามารถเชิ ง พลวั ต เป นป จจัย สํ าคั ญ ในการสร างความสามารถทางด า นการแข ง ขั นในสภาวะที่ มี การ
เปลี่ยนแปลงสูง ธุรกิจตองเรียนรูสิ่งใหมๆอยางเปนระบบในสภาวะแวดลอมที่เปนพลวัต และตองพัฒนาขีดความสามารถเชิง
พลวัตเพื่อที่จะวางและปรับยุทธศาสตรที่เพิ่มความสามารถในการแขงขันในสภาวะพลวัต ประสิทธิภาพของขีดความสามารถ
เชิงพลวัตจะแตกตางกันออกไป ซึ่งขึ้นอยูกับสภาวะพลวัตของแตละตลาด แตผลความสําเร็จในตลาดที่มีสภาวะพลวัตสูงนั้นมี
โอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการใชยุทธวิธีที่เรียบงายที่ทําใหองคกรปรับตัวไดอยางรวดเร็ว สรางสรรค และมีความยืดหยุน ซึ่งจะทํา
ใหองคกรสามารถเขาชิงโอกาสทางธุรกิจที่ใหผลตอบแทนสูงไดมากขึ้น (Rindova and Kotha, 2011) Eisenhardt and
Martin (2000) โตแยงวาพลวัตของตลาดมีผลกระทบตอรูปแบบของขีดความสามารถเชิงพลวัตที่มีประสิทธิภาพ
ขีดความสามารถเชิงพลวัตคือทักษะขององคกรที่จะสรางขีดความสามารถใหม ๆ และการหมุนเวียนทรัพยากรทั้ง
ภายในและภายนอกองคกรเพื่อที่จะปรับตัวใหเขากับพลวัตตลาดที่เปลี่ยนแปลง (Teece, et al., 1997) Eisenhardt and
Martin (2000) เห็นดวยเชนกันวาขีดความสามารถเชิงพลวัตนั้นแสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะตางในตลาดที่การเปลี่ยนแปลงสูงที่
มีการเปลี่ยนแปลงไมมีรูปแบบและคาดเดาไดยาก การศึกษาเชิงประจักษเกี่ยวกับขีดความสามารถเชิงพลวัตไดรวมสภาวะ
พลวัตของตลาดเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อนการวิวัฒนาการขององคกร เชน วิวัฒนาการขีดความสามารถของอุตสาหกรรม
ภาพยนตฮอลลีวูด ซึ่งแสดงใหเห็นวาบริษัทตางๆพัฒนาขีดความสามารถโดยการปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะตอบสนองผูวาง
ระเบียบและคูแขงในตลาด (Lampel and Shamsie, 2003)
บทสรุปและขอเสนอแนะ
ทั้งหมดนี้แสดงใหเห็นถึงความจําเปนที่องคกรจะตองพัฒนาขีดความสามารถเพื่อที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใน
ตลาด องคกรสามารถประเมินตลาด คูแขงขัน และริเริ่มการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงขีดความสามารถดานทรัพยากรกอน
หนาคูแขงขันโดยการติดตามวิธีการดําเนินธุรกิจใหม ๆ และความเคลื่อนไหวของคูแขงในอุตสาหกรรมของตนเอง (Teece, et
al., 1997) ซึ่ง ขางตนนี้เป นการนําแนวความคิดทั้ งจากวรรณกรรมของไทยและของตางประเทศมาอธิบายลําดับ การเกิด
ความสําเร็จของธุรกิจเพื่อชี้ใหเห็นถึงความสําคัญในการที่ธุรกิจจะประเมินสภาวะแวดลอมทางการแขงขันอยางไมหยุดนิ่งเพื่อ
นํามาพัฒนาขีดความสามารถและนํามาสูความสําเร็จของธุรกิจ ทั้งนี้ทั้งนั้นแลว ยังมีความจําเปนเชิงวิชาการที่จะตองศึกษา
เพิ่มเติมและอยางเปนระบบถึงอิทธิพลของสภาวะพลวัตของตลาดตอองคกรที่มีความจําเปนจะตองพัฒนาขีดความสามารถเชิง
พลวัตของตนเอง รวมถึงความจําเปนเชิงพานิชที่ควรจะนําองคความรูนี้ไปตอยอดในการศึกษาเฉพาะของแตละประเภทธุรกิจ
ตอไป
เอกสารอางอิง
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แนวทางการสรางสรรคนาฏศิลปไทยจากนาฏศิลปพื้นบานที่ปรากฏ
ในการแสดงชุดระบําอัศวลีลานาฏดนตรีและระบําหรรษานาฏดนตรี
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่ อง แนวทางการสรางสรรค นาฏศิล ปไ ทยจากนาฏศิล ปพื้นบานที่ป รากฏในการแสดงชุด ระบําอัศวลีล า
นาฏดนตรีและระบําหรรษานาฏดนตรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการสรางสรรคนาฏศิลปไทยจากนาฏศิลปพื้นบานที่
ปรากฏในการแสดงชุด ระบําอัศวลีลานาฏดนตรี และระบําหรรษานาฏดนตรีของวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง มีการวางแผน
และวิธีการดําเนินการเปนลําดับขั้นตอนไดแก การเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ อาทิ เชน สัมภาษณผูสรางงาน
การแสดงที่มีการดัดแปลงมาจากการแสดงลิเก ผูแสดงระบําอัศวลีลานาฏดนตรี และระบําหรรษานาฏดนตรี นอกจากนี้ยัง
ไดเก็บรวมขอมูลจากศิลปนลิเกอาวุโสที่เปนผูใหขอมูลกระบวนทารําแกวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง
ผลการวิจัยพบวา ผูวิจัยเห็นความสําคัญของการศึกษากระบวนการสรางสรรค ดัดแปลง ผสมผสาน การแสดงของ
วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง โดยเฉพาะการสรางสรรคผลงานจากการแสดงลิเก ซึ่งวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง ไดประดิษฐคิดคน
จากบทบาทของพระเอกลิเกขี่มาเพียงคนเดียว ออกมาในรูปแบบของการแสดงระบําที่ปรับปรุงมาจากการรําขี่มาในชื่อชุดการ
แสดง ระบําอัศวลีลานาฏดนตรี และบทบาทของตัวตลกหญิงที่เรียกกันตามภาษาชาวบานวา นางโจก โดยบทบาทของตัวตลก
หญิงดังกลาวถูกถายทอดผานอารมณของความงามในแบบของกุลสตรีไปจนถึงกระบวนรําที่มีความสนุกสนาน เฮฮาตามแบบ
ตัวตลกที่จะเรียกเสียงปรบมือจากผูชมไดจากการแสดงทาทางที่เกินความพอดีในชื่อชุดการแสดง ระบําหรรษานาฏดนตรี
คําสําคัญ: สรางสรรค, นาฏศิลปไทย, นาฏศิลปพื้นบาน, วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง
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The Ways to Creating Thai Dance from Thai Folk Dance
in Horse Dance and Joker Dance.
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Abstract
The Research The Ways to Creating Thai Dance from Thai Folk Dance in Horse Dance and Joker
Dance in performances of Ballet and Jazz The purpose of this study was to study the Thai dances of folk
dance performance. Dance teacher And dance of the funeral of the Angthong College of Dramatic Arts.
Planning and implementation are step by step. Collection of data from sources such as job interviews.
The show has been adapted from the show. Dance instructor And dance music In addition, it has
collected information from senior lyric artists who provided information on the dance process to
Angthong College of Dramatic Arts.
The research found that The researcher sees the importance of studying the process of creative
adaptation of the performance of Ang Thong dance academy. Especially the creation of the performances
of the Lecture at Angthong College of Dramatic Arts. Have invented From the role of the hero, riding a
rider alone. Come out in the form of a dance performance enhanced by horseback dancing in the show's
name. Dance teacher And the role of the female clown called in the language of the lady Joker by the
role of the female clown is conveyed through the emotions of beauty in the way of women to the fun
dance process. The hilarious, clown-like approach to the applause of the audience is a gesture beyond
the fit of the show's name Joker Dance.
Keywords: Created, Thai Dance, Thai Folk Dance, Angthong college of Dramatic Art
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บทนํา
จากอดีตจนถึงปจจุบัน การแสดงลิเกไดรับความนิยมแพรหลายไปทั่ วทุกภู มิภาค โดยเฉพาะในแถบภาคกลาง
อาทิ เชน จังหวัดนครสวรรค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสิงหบุรี และจังหวัดอางทอง เปนตน โดยเฉพาะจังหวัด
อางทองนั้น ลิเกเปนการแสดงพื้นบานที่ไดรับความนิยมสูงสุดจากคนทุกชนชั้น ทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน สวน
ใหญจัดแสดงในงานเฉลิมฉลองวาระตางๆ คณะลิเกในอางทองที่มีชื่อเสียงในอดีต ไดแก คณะกานระเวงจิต คณะไชยา มิตร
ชั ย ที่ ไ ด รั บ ความนิย มจากผู ช มทั่ ว ประเทศ นอกจากนี้ยั ง มี น ายบุ ญ เลิ ศ นาจพิ นิจ ซึ่ง ได รั บ การยกย องจากสํ านั กงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติใหเปนศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ลิเก) ประจําป พ.ศ.2539 จึงเครื่องพิสูจนไดวา
จัง หวัดอางทองนี้เ ปนดินแดนที่ลิ เกมีบ ทบาทต อประชาชนคนดู สืบ เนื่องมาจนถึ ง ปจจุบั น (คณะกรรมการฝ ายประมวลผล
เอกสารและจดหมายเหตุ, 2552, 171 – 172) และดวยเหตุนี้เอง วิทยาลัยนาฎศิลปอางทอง ซึ่งเปนสถาบันทางการศึกษา
ทางดานนาฏศิลปและดนตรี มีเปาหมายหลักในอนุรักษและสรางสรรคผลงานทางดานนาฏศิลป จึงไดทําการคิดประดิษฐ
การแสดงชุดใหมขึ้นโดยมีที่มาจากการแสดงลิเ ก คือ ในชุดแรกเปนการนําเอากระบวนทาการรําขี่มาใน การแสดงลิเกมา
สรางสรรคเปนชุด การแสดงที่มีชื่อวา “ระบําอัศวลีล านาฏดนตรี” และตอมาคือ “ระบําหรรษานาฏดนตรี” ที่ไดนําเอา
ทาทางของศิลปนหญิงประเภทตัวตลก หรือตัวนางโจกในการแสดงลิเกมาเปนแรงบันดาลใจใน การสรางสรรคชุดการแสดง
ออกมาไดอยางนาสนใจ (สุขสันติ แวงวรรณ, สัมภาษณ, พฤศจิกายน 1, 2559) นอกจากการแสดง 2 ชุดที่ไดกลาวมานี้
วิท ยาลั ย นาฏศิล ปอางทองยัง ไดส ร างสรรค ชุด การแสดงอื่นๆ ที่มี ค วามแตกตางกันออกไปอีกหลายชุ ด การแสดง ซึ่ง การ
สรางสรรคผลงานการแสดงแตละชุดของวิทยาลัยนาฏศิลปอางทองนั้น มีแนวทางและวิธีการคิดสรางสรรค การออกแบบ
ผลงานที่แตกตางกันออกไปตามแตละโอกาสและแรงบันดาลใจ รวมถึงความตองการของสังคม จึงทําใหผลงานสรางสรรคของ
วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง สามารถเปนที่ยอมรับในวงการนาฏศิลปไทยและถูกนําไปใชแสดงอยางแพรหลาย
จากขอมูลดังกลาวขางตน จึงทําใหผูวิจัยซึ่งเปนผูหนึ่งที่มีประสบการณในการศึกษางานทางดานนาฏศิลปไทย รวมถึง
มีความเกี่ยวของกับการทํางานในสวนของการสรางสรรคผลงานการแสดงนาฏศิลปอยูอยางสม่ําเสมอ จึงเล็งเห็นความสําคัญ
ของการศึกษาแนวทางการสรางสรรคนาฏศิลปไทยจากนาฏศิลปพื้นบาน ที่ไดผานปรับปรุง ผสมผสาน ดัดแปลงการแสดง
ของวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง โดยเฉพาะแนวทางการสรางสรรคผลงานการแสดงจากการแสดงลิเก คือ ชุดการแสดง “ระบํา
อัศ วลี ลานาฏดนตรี” และ “ระบําหรรษานาฏดนตรี ” เพื่ อใหง านวิจัยเลม นี้เ ปนแนวทางให กับ หนวยงานและสถานศึกษา
สามารถนําข อมู ล และแนวทางในการสรางสรรคผ ลงานไปประยุ กตใ ช ในการสรางสรรคการแสดงนาฏศิ ลป ป ระเภทอื่นๆ
ตลอดจนเปนแนวทางที่จะดํารง รักษาศิลปะการแสดงพื้นบานซึ่งเปนมรดกของชาติใหคงอยูและสืบทอดสูอนาคตไดอยางมี
คุณภาพและยั่งยืนตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาแนวทางการสรางสรรคนาฏศิลปไทยจากนาฏศิลปพื้นบานที่ปรากฏในการแสดงชุดระบําอัศวลีลานาฏดนตรี
และระบําหรรษานาฏดนตรี
ระเบียบวิธีวิจัย
1. การเก็บรวบรวมขอมูล มี 4 วิธี ไดแก 1. ศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ ตํารา เอกสาร และงานวิจัย โดยมี
ประเด็นมุงเนนศึกษาเกี่ยวกับการดัดแปลงในการสรางสรรคงาน รวมถึงประวัติความเปนมาของการแสดงระบําอัศวลีลานาฏ
ดนตรีและระบําหรรษานาฏดนตรีของวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 2. สังเกตการแสดงชุด ระบําอัศวลีลานาฏดนตรี และชุด
ระบําหรรษานาฏดนตรี ของวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง จากวีดีทัศน โดยการสังเกตกระบวนรํา การแตงกายของนักแสดง
และเพลงที่ใชประกอบการแสดง 3. การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิเพื่อเพิ่มเติมความรูในสวนที่ยังขาดอยู เก็บขอมูลโดยการลง
พื้นที่ศึกษาอันไดแก จังหวัดอางทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดกรุงเทพมหานคร เปนการสัมภาษณแบบไมมี
โครงสราง ซึ่งผูที่ ใหสั มภาษณเป นผูเชี่ ยวชาญ และผู ที่เกี่ยวของกับ การสรางสรรคผลงานการแสดงของวิทยาลั ยนาฏศิล ป
อางทอง 4. รับการถายทอดกระบวนรํา ชุด ระบําอัศวลีลานาฏดนตรี และระบําหรรษานาฏดนตรี จากคณะครูและนักเรียน
นักศึกษาที่ เ คยปฏิบั ติ การแสดงในทั้ง 2 ชุ ดการแสดง ณ วิท ยาลั ยนาฏศิ ล ปอางทอง เพื่อใหเ กิดความรู ความเขาใจ
อยางถองแทในเรื่องของกระบวนทารํา เพื่อนํามาเปนขอมูลสนับสนุนในการวิเคราะหกระบวนรํา
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2. การวิเคราะหขอมูล ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา จากแหลงขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับแนวทางการสรางสรรคผลงาน
การแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง จํานวน 2 ชุด คือ ระบําอัศวลีลานาฏดนตรี และระบําหรรษานาฏดนตรี จากนั้นนํา
ขอมูลดัง กลาวมาวิเคราะหและจัด ใหเปนหมวดหมูต ลอดจนเรียบเรีย งขอมูล ในรูปแบบของการพรรณนาโดยนําขอมูลจาก
เอกสาร บทความ งานวิจัย และการสัมภาษณที่รวบรวมไดนํามาอางอิง
ผลการวิจัย
วิท ยาลั ย นาฏศิ ล ปอางทองเป นสถาบั นการศึ กษาหนึ่ง ที่ มี ผ ลงานทางด านการแสดงเป น ที่ ย อมรั บ กันในวงการ
นาฏศิ ลป ไทย ซึ่ง การสรางสรรค ผลงานการแสดงแตล ะชุ ด ของวิทยาลั ยนาฏศิ ลปอางทองนั้น มี กลวิธีการคิด สร างสรรค
การออกแบบและการสรางสรรคผลงานที่แตกตางกันออกไปตามแตละโอกาสและแรงบันดาลใจ รวมถึงความตองการของ
สังคม จึงทําใหผลงานสรางสรรคของวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง สามารถเปนที่ยอมรับในวงการนาฏศิลปไทยและถูกนําไปใช
แสดงอยางแพรหลาย ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษากระบวนการการสรางสรรคผลงานของวิทยาลัยนาฏศิลป
อางทอง โดยเฉพาะการสรางสรรคผลงานการแสดงจากการแสดงลิเก ซึ่งในชุดแรกคือ ระบําอัศวลีลานาฏดนตรี มีแรงบันดาล
ใจในการสรางสรรคงานที่ตอยอดมาจากการวิจัยการรําขี่มาแผง ของวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง โดยมี ดร.สุขสันติ แวงวรรณ
เปนผูดําเนินการสรางสรรค โดยมีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ อนุรักษและสืบสานกระบวนรําขี่มาลิเกของศิลปนลิเกไวและให
การแสดงชุด ระบําอัศวลีลานาฏดนตรี เปนเครื่องมือหนึ่งที่เผยแพร รําขี่มาแผงในการแสดงลิเก ใหแกบุคคลทั่วไปในปจจุบันได
ชม ทั้งยังเปนแบบระบําชุดหนึ่งที่สามารถนําไปใชแสดงในวาระโอกาสตางๆ ได มี ขั้นตอนการสรางสรรคกระบวนรําที่สามารถ
แบงเปน 3 ลักษณะ คือ ทารําหลัก ทาเชื่อม และทารําเฉพาะ ซึ่งเปนเปนทารําที่ไดจากกระบวนรําที่เกิดขึ้นจากปฏิภาณของ
ศิลป นในขณะแสดง เปนกระบวนรําที่ เกิดจากการ “รําเดี่ย ว” เมื่อนํามาสรางสรรค ให เปน “ระบํา” ซึ่งเปน “รํ าหมู” จึง
จําเปนตองเรียบเรียงกระบวนทารําใหม แตยังคงใชกระบวนทารําที่ศิลปนลิเกคิดไว เพื่อใหเกิดความลื่นไหลในการแสดง เกิด
ความสัม พันธและเรื่องราวในการแสดง และดวยเปนกระบวนทารําที่แสดงใหเห็นถึ งการประดิษฐท ารําที่ไ ดผสมผสานลีล า
ระหวางการรําไทยมาตรฐานและการรําแบบลิเกเขาดวยกัน โดยการจัดเรียงกระบวนทารํา ยึดอารมณ สีหนา ลีลา ตามรูปแบบ
ลิเกและจังหวะของทํานองเพลง แบงการแสดงออกเปน 2 ชวง คือ ชวงที่ 1 เปนชวงที่นักแสดงออกมารองเพลงมายองและตอ
ดวยการรําซัด ซึ่งถือเปนการเกริ่นของระบําชุดดังกลาว เพื่อใหผูชมไดอรรถรสของการแสดงลิเก ซึ่งในชวงนี้นักแสดงจะรอง
สําหรับบรรยายแสดงความพรอมของผูแสดงกอนจะขี่มา ใชนักแสดง 1 คน เมื่อรองจบจะเขาสูชวงที่ 2 ของการแสดง และชวง
ที่ 2 เปนชวงที่นักแสดงหลายคนออกมารํา ตั้งแตทาเริ่มตนจนจบกระบวนรําตามที่ไดเรียบเรียงไว ตามลําดับทารําโดยอาศัย
การลําดับขั้นตอนการขี่มาของทหารมา ผูสรางสรรคไดออกแบบใหใชอุปกรณประกอบการแสดง 2 ชิ้น คือ แส และ มาแผง

ภาพที่ 1 ระบําอัศวลีลานาฏดนตรี
ที่มา : ณฐมน ภูมินทร (2560)
สําหรับระบําหรรษานาฏดนตรี แนวคิดและแรงบันดาลในการสรางสรรคงานจากกิริยาทาทางในการแสดงของตลก
หญิงในการแสดงลิเก มีทาทางตลกขบขันปะปนอยูกับศิลปะความงามในการแสดง เชน กิริยาการเดิน การเตนประกอบเพลง
การรําทาทางประหลาดๆ ตลอดจนการแสดงสีหนาที่มีจริตเกินงาม เพื่อเนนเสียงหัวเราะของผูชมเปนสิ่งสําคัญ สิ่งเหลานี้เปน
สวนหนึ่งและสวนสําคัญที่ทําใหคณะผูสรางสรรคผลงาน เกิดแรงบันดาลใจที่จะศึกษาคนควาและสังเกตการแสดง โดยเลือก
สังเกตการแสดงบทบาทนางโจกของนางสมบูรณ จอมเศี ยร ตลกหญิงอาวุโสและไดรับ ความนิยมมากที่ สุดในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีการออกแบบการแสดงเปนผลงานสรางสรรคเชิงอนุรักษพื้นบานภาคกลาง (ลิเก) การออกแบบดนตรีมี
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นายวรเทพ บุญจําเริญ และนายชํานาญ สวยคาขาว เปนผูเรียบเรียงดนตรีประกอบการแสดงในครั้งนี้ ใชอัตราจังหวะ สอง
ชั้นและชั้นเดียว มีหลากหลายสําเนียง และไดกําหนดใหใชวงปพาทยมอญเครื่องคู เพื่อสรางความคึกครื้นในการบรรเลง และ
เพิ่มใหเครื่องประกอบจังหวะมีมากชิ้นขึ้น เพื่อจะไดใหจังหวะที่ สงใหการแสดงมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 2 ระบําหรรษานาฏดนตรี
ที่มา : ณฐมน ภูมินทร (2560)
การกําหนดแนวคิด ในการสรางสรรคผลงานของวิทยาลัย นาฏศิลปอางทองมีการคํานึงถึ งศิล ปะพื้ นบานที่มี อยูใ น
ทองถิ่นของตนเอง เพื่อแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของจังหวัดอางทอง รวมถึงเปนการนําผลงานทางศิลปะการแสดงที่ไดรับการ
ถ า ยทอดจากคนรุ นเก า นํ า มาปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให เ กิ ด ความนิ ย มขึ้ นมาใหม ไ ด อี ก ครั้ ง นั บ ว า เป น การอนุ รั ก ษ แ ละส ง เสริ ม
ศิลปะการแสดงลิเก ซึ่งเปนศิลปวัฒนธรรมพื้นบานของไทยไวตามพันธกิจหลักของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ถึงแมวาการแสดง
ลิเกนี้จะเปนศิลปะการแสดงที่ยังคงมีความนิยมแพรหลายอยูในกลุมจังหวัดในแถบภาคกลางอยูแลว หากแตมีการสรางสรรค
ระบําชุดสั้นๆ ที่เกี่ยวของกับการแสดงลิเกขึ้น ก็อาจจะเปนอีกชองทางหนึ่งที่จะสามารถสรางความนิยมในการชมการแสดง
ลิเกใหแกบุคคลทั่วไปขึ้นได หลังจากที่วิทยาลัยนาฏศิลปอางทองไดทําการกําหนดแนวคิดในการสรางสรรคการแสดงเกี่ยวกับ
การแสดงลิเกแลว สิ่งตอมาที่วิทยาลัยนาฏศิลปอางทองไดทําการกําหนดแนวคิดที่ชัดเจนขึ้น โดยเลือกสรรตนแบบจากการ
แสดงลิเก เพื่อนํามาตนแบบในการสรางสรรคผลงาน ซึ่งในที่นี้ ไดแก การเลือกตัวพระเอก และ ตัวตลกหญิง
การเก็บข อมูลเพื่อสรางงานสรางสรรคนาฏศิล ปไทยจากนาฏศิล ปพื้นบานของวิทยาลัยนาฏศิล ปอางทองมีวิธีการ
ดําเนินการจากศึกษาหาความรูดานกระบวนรําจากศิลปนพื้นบานที่มีความชํานาญในบทบาทการแสดงลิเกและเปนที่ยอมรับ
กันในวงการการแสดงลิเกวามีความสามารถ ในทางดานการแสดงลิเกอยางแทจริง เมื่อพบผูที่มีความสามารถตามที่กําหนด
แลว คณะครูของวิทยาลัยนาฏศิลปอางทองก็จะทําการลงพื้นที่เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณและบันทึกขอมูลองคความรูและ
ทารําที่ไดรับการถายทอดจากศิลปนตนแบบในลักษณะของการจดบันทึกเปนลายลักษณอักษร บันทึกเสียง บันทึกภาพนิ่งและ
บันทึกวิดีทัศน จากนั้นจึงทําการฝกฝนปฏิบัติทารําที่ไดรับการถายทอดและเรียบเรียงใหเปนกระบวนรําตั้งแตเริ่มตนจนจบ
กระบวนรํา กําหนดรายละเอียดของสวนตางๆ ของรางกายขณะปฏิบัติทารําตามคําแนะนําใหศิลปนตนแบบพิจารณาจนเปนที่
พอใจ จากนั้นจึงนําทารําตางๆ มารอยเรียงใหเปนกระบวนรําใหม ซึ่งสําหรับการแสดงชุดระบําอัศวลีลานาฏดนตรีนั้น คณะครู
ของวิทยาลัยนาฏศิลปอางทองไดทําการเก็บขอมูลดานประวัติความเปนมาและกระบวนรําขี่มาในการแสดงลิเกจากศิลปน 3
ทาน คื อ นายมนตรี นาคะศิริ นายบุ ญเลิศ นาถพิ นิจ และนายกิตติ เจือเพ็ช ร ในส วนของการแสดงชุ ดระบําหรรษา
นาฏดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลปอางทองไดทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลในบทบาทตัวตลกหญิงจากนางสมบูรณ จอมเศียร
ศิลปนลิเกที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การออกแบบดนตรีประกอบการแสดง วิทยาลัยนาฏศิลปอางทองก็ได
นําความนิยมในการเลือกใชเครื่องดนตรีในการประสมวงระหวางวงปพาทยไทยและวงปพาทยมอญมาบรรเลงประกอบการ
แสดงชุดระบําอัศวลีลานาฏดนตรีและระบําหรรษานาฏดนตรี โดยทั้งสองชุดการแสดงมีการใชเพลงแตกตางกัน การรําขี่มา
แผงในการแสดงลิเ กนั้นนิยมใชเ พลงม าโขยก ประกอบการแสดง แตใ นความเป นจริ งแล ว ขึ้ นอยู กับ วงป พ าทย ที่บ รรเลง
ประกอบการแสดงวาตองการจะบรรเลงเพลงใดก็สามารถกระทําไดหากแตตองคงจังหวะในการรําใหสม่ําเสมอและมีความ
เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวในกระบวนรําชุดนั้นๆ สําหรับการแสดงระบําอัศวลีลานาฏดนตรี ใชวงดนตรีปพาทยเครื่องหา
เนื่องจากตองการยึดรูปแบบการใชวงดนตรีประกอบการแสดงลิเกอยางเดิมในอดีต ประพันธเพลงขึ้นใหมในชวงของทํานองนํา
และใชเพลงมายอง เพลงราชนิเกริง และเพลงอัศวลีลาที่มีผูประพันธไวอยูแตเดิมแลว โดยเฉพาะเพลงระบําอัศวลีลาหรือระบํา
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มา นับวาเปนบทเพลงที่มีเอกลักษณเฉพาะเจาะจงที่หมายถึงมา หรือการควบขี่มาที่ผูชมที่มีความรู สามารถทราบไดทันที ซึ่ง
จังหวะของบทเพลงประกอบการแสดงชุดนี้จะเริ่มจากชาไปถึงจังหวะเร็ว ในชวงของเพลงที่มีจังหวะชานั้นจะเปนการเปดตัว
ผูแสดงคนแรกและมีการรองกลาวแนะนําตัวตามขนบธรรมเนียมของการแสดงลิเก
เครื่องแตงกายผูแสดงลิเกนั้น มีการสรางสรรคพัฒนาใหเขากับยุคสมัยและเพื่อใหสะดวกกับการแตงกาย จึงประดิษฐ
ชุดลิเกแบบสําเร็จรูปขึ้น นอกจากนี้ยังมีการสวมใสเกี้ยวหรือหัวมอญเพื่อเพิ่มความงดงาม รวมถึงการใชเพชรมาประดับตกแตง
ชุดลิเกแทบทั้งชุด เรียกกันวา ชุดลิเกเพชร จึงทําใหการแตงกายแบบดั้งเดิมนั้นลดความนิยมลงไป จึงทําใหวิทยาลัยนาฏศิลป
อางทองคิดฟนฟูความนิยมในการแตงกายแบบลูกบทขึ้น ซึ่งชุดลิเกลูกบทนั้นเปนชุดเครื่องแตงกายที่พัฒนามาจากชุดลําลอง
ของคนไทยในสมัยกอน โดยลิเกชายสวมเสื้อคอกลมแขนสั้น นุงโจงกระเบน มีผาคาเอว สวมใสเครื่องประดับเพชร เสื้อกั๊ก
โพกผ า สวมขนนกบนศี รษะ ทั้งหมดนี้วิทยาลั ยนาฏศิลปะอางทองจึงไดนํามาเปนเครื่องกายในการแสดงชุดระบําอัศ วลีล า
นาฏดนตรี เพื่ออนุรักษเครื่องแตงกายลิเกลูกบทไวมิใหสูญหาย ในสวนของเครื่องแตงกายของผูแสดงในการแสดงชุด ระบํา
หรรษานาฏดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลปอางทองกําหนดใหผูแสดงแตงกายในแบบลิเกยุคปจจุบัน คือ แตงกายในแบบลิเกเพชร
ใสชุดที่เปนชุดรัดรูป หรือหางปลา เพื่อใหเห็นสรีระของผูแสดงเนื่องจากทวงทาในการรํามีการยักยายสายสะโพก สะดุงตาม
จังหวะ เปนส วนใหญ จึงจําเปนตองใหเ ห็นสรีระของผู แสดงและเพื่อใหสะดวกในการแสดง การแปรแถว เคลื่อนยายตางๆ
หากใสชุดกระโปรงบานจะไดเพียงความสวยงามแตลําบากในการแสดงและเสียอรรถรสในการรับชม อุปกรณประกอบการ
แสดง ระบําชุด อัศวลีลานาฏดนตรี ผูสรางสรรคไดออกแบบใหใชอุปกรณประกอบการแสดง 2 ชิ้น คือ แส และมาแผง โดย
ไดคํานึงถึงจินตภาพของการแสดงที่สวยงาม ผูสรางสรรคจึงใชแสแทนการใชทวน ดาบ และหอกที่ศิลปนลิเกทานอื่นไดใชใน
กระบวนรําขี่มาแผงอยางปกติ อนึ่งวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง มีความประสงคที่จะใหการแสดงชุดดังกลาว มีความสวยงาม
เกิดจินตภาพวาเปนระบําพระเอกลิเกขี่มาชมธรรมชาติ ดังนั้นแลว อาวุธอยางดาบ หอก และทวนจึงไมไดใช เพราะแสดงให
เห็นถึงจินตภาพที่สื่อถึงการรบ ซึ่งไมตรงตามความมุงหมายของผูสรางงาน โดยผูวิจัยใหความคิดเห็นวาการใชแสและมาแผงใน
การแสดงชุดอัศวลีลานาฏดนตรีนี้ ไดแบบอยางการใชแสจากในละครรําอยางแนนอน โดยมาดัดแปลงเขากับการแสดง ใหเกิด
ความงามในการใชอุปกรณ รวมถึงสื่อความหมายในการใชอุปกรณเพื่อควบคุมพาหนะ มิใหถือวาเปนอาวุธ
การคัดเลือกผูแสดงผูแสดงจะตองรูปรางที่สมสวน ไมสูงหรือเตี้ยจนเกินไป รวมถึงจะตองมีหนาตาที่ดูหลอคมสันหรือ
ใบหนาสวยหวานแบบพระเอกลิเกเพื่อดึงดูดความสนใจจากผูชมได มีความสามารถในการรําในทวงทานาฏศิลปพื้นฐานได มี
บุคลิ กค อนขางไปในทางเจาชูกรุม กริ่ม รู จักการใชสายตาและรอยยิ้ มอย างมีชั้ นเชิง ระบํ าหรรษานาฏดนตรี โดยปกติจะ
คัดเลือกผูที่รูปรางสมสวน เพื่อใหเหมาะสมกับการสวมใสชุดรัดรูป บุคลิกเหมาะสมกับการแสดง เปนผูมีความสามารถทาง
นาฏศิลปไทยขั้นพื้นฐาน มีจิตวิญญาณความเปนนักแสดงสูง ตองกลาแสดงออกในอารมณและทาทางตางๆ
จากการที่ ผูวิจัย ไดทํ าการศึกษาขอมู ลแนวทางการสรางสรรคนาฏศิลป ไทยจากนาฏศิ ลปพื้นบานที่ปรากฏในการ
แสดงชุดระบําอัศวลีลานาฏดนตรี ผูวิจัยไดศึกษารวบรวมขอมูล รวมถึงวิเคราะหแนวทางการสรางสรรคกระบวนรํา พบวา
กระบวนรํ าในชุด ระบํ าอัศวลี ลานาฏดนตรีนี้ไ ดบ รรจุกระบวนรําที่ มีที่ มาจาก 3 แหล ง ความรู ไดแ ก จากการแสดงลิ เ ก
จากการแสดงนาฏศิลปไทยมาตรฐาน และจากการดัดแปลงผสมผสานเพื่อคิดประดิษฐกระบวนรําขึ้นใหม ซึ่งจากการศึกษา
กระบวนรําแลว พบวามีทั้งหมด 21 กระบวนรําและทั้ง 21 กระบวนรํามีที่มาจากการแสดงลิเก 12 กระบวนรํา จากนาฏศิลป
ไทยมาตรฐาน 4 กระบวนรํา และดัดแปลงผสมผสานเพื่อคิดประดิษฐขึ้นใหมอีก 5 กระบวนรํา
จึงจะเห็นไดวาการแสดง
ชุดระบําอัศวลีลานาฏดนตรีมีการบรรจุกระบวนรําของการแสดงลิเกเปนสวนใหญ และรองลงมาคือกระบวนรําที่เกิดขึ้นจาก
การการคิดประดิษฐขึ้นใหม ตามดวยนาฏศิลปไทยมาตรฐาน ทั้งนี้ เพราะแนวคิดในการสรางระบําอัศวลีลานาฏดนตรีเปนการ
สรางการแสดงเพื่อตองการที่จะอนุรักษ สืบสานกระบวนรําขี่มาของศิลปนลิเก จึงทําใหปรากฏทารําของการแสดงลิเกมากที่สุด
เพื่อที่จะคงรักษาเอกลักษณของศิลปะการแสดงตนฉบับ และในสวนของทารําที่คิดประดิษฐขึ้นใหม มีวัตถุประสงคสรางขึ้น
เพื่อความสวยงามและความสมจริงในการแสดง ยกตัวอยางเชน ทาหงสชูคอ เปนกระบวนรําที่สรางความสงางามใหกับผูแสดง
ลิเก แตก็ยังคงความเจาชู แสดงถึ งความเจาเสนหดวยการเอีย งคอไปทางซายและขวาเพื่อสบสายตากับคนดู เป นตน อีก
ประการหนึ่ง คือ การแสดงระบําอัศวลีลานาฏดนตรีนี้ เปนการแสดงที่มีที่มาจากการแสดงลิเก ซึ่งบทบาทที่ไดยกมานั้นเปน
บทของพระเอกซึ่งเปนการแสดงเดี่ยว เมื่อปรับรูปแบบเขามาสูการแสดงระบํา จึงทําใหตองนํารูปแบบการแปรแถวเขามาปรับ
ใช ทั้งนี้ แบงแถวไดทั้งหมด 12 รูปแบบแถว ในสวนของการแสดงชุดระบําหรรษานาฏดนตรี ผูวิจัยไดศึกษารวบรวมขอมูล
รวมถึงวิเคราะหลักษณะกระบวนรํา พบวา ระบําชุดหรรษานาฏดนตรีนี้ไดรับแรงบันดาลใจมาจากบทบาทและกิริยาทาทางใน
การแสดงของตั วตลกหญิง ในการแสดงลิ เก วิทยาลั ยนาฏศิลปอางทองจึง ได นําเอกลักษณดัง กล าวมา มาทําการดั ดแปลง
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ผสมผสานเพื่อคิดประดิษฐกระบวนรําขึ้นใหม ซึ่งจากการศึกษากระบวนรําแลว พบวามีทั้งหมด 20 กระบวนรําโดยมีที่มา
จากการแสดงลิเก 8 กระบวนรํา จากนาฏศิลปไทยมาตรฐาน 2 กระบวนรํา และดัดแปลงผสมผสานเพื่อคิดประดิษฐขึ้นใหมอีก
10 กระบวนรํา กระบวนรําทั้ง 3 แบบจะมีการสลับสอดแทรกกันอยูในการแสดงเพื่อสื่อถึงความสวยงามและความตลกขบขัน
ตามวัตถุประสงคของผูสรางสรรคนั่นเอง
ผูวิจัยจึงสรุปองคความรูในการแสดงระบําชุดนี้ไดวาระบําหรรษานาฏดนตรีมีการบรรจุกระบวนรําที่คิดประดิษฐขึ้น
เปนสวนใหญ กระบวนรําที่พบรองลงมาคือ กระบวนรําของการแสดงลิเก ซึ่งกระบวนรําที่มาจากลิเกนั้นเปนกระบวนรํามา
จากอากัปกิริยาของตัวตลกหญิง ที่ไมไดเปนกระบวนรําอยูแตเดิม มีเพียงทารําเพียง 1 หรือ 2 ทา ที่จะตองอาศัยทารําหรือ
กระบวนรําที่คิดประดิษฐขึ้นใหมเพื่อแตงเติมใหกระบวนรํามีความสวยงามและสมบูรณมากยิ่งขึ้น และสุดทายคือกระบวนรํา
จากนาฏศิลปไทยมาตรฐาน ซึ่งกระบวนรําตางๆ ที่ประดิษฐขึ้นใหมนั้นตองนําไปสลับสอดแทรกกันระหวางกระบวนรําแบบ
ลิเกและกระบวนรําแบบนาฏศิลปไทยมาตรฐาน เพื่อที่จะทําใหกระบวนรําตางๆ ปะติดปะตอเขาเปนระบํา โดยอาศัยการ
เชื่อมทาโดยใชทารําที่คิดประดิษฐขึ้นใหมดังที่กลาวมาในขางตน นอกจากนี้แนวคิดในการสรางระบําหรรษานาฏดนตรีเปน
การสรางการแสดงเพื่อตองการที่จะยกบทบาทการแสดงของลิเก สูการแสดงในรูปแบบของระบําที่ยังคงอัตลักษณของการ
แสดงลิเกอยู อาทิเชน การคํานับผูชม การรําลาโรง เปนตน เพื่อที่จะคงรักษาวัฒนธรรมการแสดงแบบลิเกตนฉบับไวภายใน
การแสดงรูป แบบสรางสรรค ในสวนของทารําที่คิดประดิษฐ ขึ้นใหม มีวัตถุประสงค สรางขึ้ นเพื่อความสวยงามและความ
สนุกสนานในการแสดง แตสอดแทรกดวยทาทางแบบตัวตลก เพื่อสรางความตลกขบขันใหแกการแสดง เปนตน อีกประการ
หนึ่งการแสดงลิเกนั้น เปนการแสดงที่ดําเนินเปนเรื่องราว จึงไมไดมีการนําระบําเขาไปแทรก ทําใหการแสดงลิเกนั้นไมมีการ
แปรแถวในลักษณะตางๆ จากจะมีระบําประกอบในการแสดงลิเก ก็คงจะเปนการรําเพลงชา เพลงเร็ว (ตัด) หรือที่เรียกกัน
โดยทั่วไปวา รําถวายมือ แตการแสดงรํา ถวายมือนี้ ผูแสดงลิเกก็ยังคงรําเปนแถวตรงเพียงแถวเดียว อาจจะสลับชองระหวาง
กันเพื่อความสวยงามบาง แตกระนั้นก็ยังคงไมมีความหลากหลายในการใชรูปแบบการแปรแถว ซึ่งในการแสดงระบําหรรษา
นาฏดนตรี นี้ ไดป รับปรุงการแสดงขึ้นใหมโ ดยตั วละครลิ เกนี้มี รูปการจัดและแปรแถวในลักษณะต างๆ ถือเปนการพัฒนา
รูปแบบการแสดงอยางหนึ่ง โดยเฉพาะการตั้งซุมจบ ไมถูกพบอยูในการแสดงลิเก ซึ่งรูปแบบการแปรแถวในการแสดงชุดนี้ มี
ทั้งหมด 7 แบบ จากรูป แบบการแปรแถวข างตน ถื อเปนการปรับ เอาลั กษณะการรําที่เ ปนรูป แบบของการแสดงระบํ า
มาปรับใชเขากับการแสดงลิเก ซึ่งเปนการแสดงพื้นบานภาคกลางของไทย สรางสรรคโดยวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง
สรุปและอภิปรายผล
งานสรางสรรคงานนาฏศิลปไทยจากนาฏศิลปพื้นบาน เปนกระบวนการสรางสรรค ดัดแปลง ตลอดจนผสมผสาน
กระบวนรําทางดานนาฏศิ ลปที่มีรากฐานของขององคความรูเดิม ซึ่งอาจจะทําการรวบรวมเก็บเกี่ยวองคความรูจากศิลป น
ผูเชี่ยวชาญทานต างๆ หรื อรวบรวมจากองคความรูของตัวผูสรางสรรคเองก็สามารถทําได ซึ่งกระบวนการเชนนี้กอใหเกิด
การพั ฒ นางานดานนาฏศิ ลป ด นตรีสู อนาคต เปนการปรั บ ปรุ ง การแสดงให ส อดคล องกับยุ ค สมั ยที่ มี การเปลี่ย นแปลงอยู
ตลอดเวลา อนึ่ง การสรางงานสร างสรรค นี้เปนการชวยสืบ สานและอนุรักษศิ ลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลป ดนตรีให คงอยูโดย
สอดแทรกภายในกระบวนการแสดงรูปใหม โดยการสรางสรรคที่กลาวถึงนี้ แมวาจะเปนการแสดงที่คิดประดิษฐขึ้นใหมแต
การแสดงนั้นไมมีความจําเปนที่จะตองเปนทารําใหมทั้งหมด ผูสรางสรรคสามารถผสมผสานหรือดัดแปลงรูปแบบการแสดง
และกระบวนรําไดตามความเหมาะสม ทําใหขอดีของงานในลักษณะนี้ คือ เปนการอนุรักษสืบสานการแสดงนาฏศิลปรูปแบบ
เกา โดยที่ มี ก ารพั ฒ นาต อยอดสู ก ารแสดงรู ป แบบใหม องค ค วามรู ใ นการสร า งสรรค ง านนาฏศิ ล ป ลั ก ษณะนี้ กอ ให เ กิ ด
คุณประโยชนใหแกวงการนาฏศิลปไทยทั้ งในดานของการอนุรักษและสรางสรรค เกิดความหลากหลายทางวัฒ นธรรมและ
สามารถปรับตัวใหเขากับยุคสมัยไดอยางไมลาหลัง โดยที่มิไดละทิ้งความเปนอัตลักษณของวัฒนธรรมทางดานนาฏศิลปไทย
ขอเสนอแนะ
จากการที่ผูวิจัยไดทําการคนควาและทําการวิจัยเรื่อง การดัดแปลงลิเกสูนาฏยประดิษฐของวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง
แลวนั้น จึงทําใหผูวิจัยมีค วามคิดเห็ นและขอเสนอแนะวาควรมีการศึกษาศิ ลปะการแสดงพื้ นบานชุดอื่นๆ ที่สามารถนํามา
สรางสรรคเปนการแสดงดานนาฏยประดิษฐใหมที่พัฒนามาจากการแสดงดั้งเดิมได นอกจากนี้ยังควรมีการเขียนทฤษฏีการ
สรางสรรคผลงานการแสดงในรูปแบบตางๆ ไวเปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนประโยชนในการเปนองคความรูแกผูที่สนใจตอไป
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การใชพลังงานจากไมโครเวฟรวมกับอากาศรอนในการอบแหงกระชายดํา
ปกรณเกียรติ ภูกองพลอย
สาขาวิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
E-mail: kham_smc@hotmail.com

บทคัดยอ
การอบแหงกระชายดําด วยอากาศรอนในเชิงพาณิชยทั่วไป ใชเวลานานในการอบแหง และสิ้นเปลืองพลั งงานสู ง
วัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อศึกษาการใชพลังงานจากไมโครเวฟรวมกับอากาศรอนในการอบแหงกระชายดํา ที่มีผลตออัตรา
การอบแหง อุณหภูมิผิว และประสิทธิภาพ การทดลองใชขดลวดความรอนขนาด 1,100 วัตต เครื่องไมโครเวฟกําลังสูงสุด 850
วัตต เงื่อนไขของการอบแหงที่ใชในการทดลอง คือ กําลังไมโครเวฟ 3.33, 6, 10 และ 15 วัตตตอกรัม และอุณหภูมิอากาศ
รอน 40 50 และ 60 องศาเซลเซียส ความเร็วของอากาศรอน 0.5 เมตรตอวินาที คงที่ตลอดการทดลอง ผลการวิจัย พบวา
พบวาอัตราการอบแหงที่สูงที่สุดจะอยูประมาณ 5 นาที จากทั้ง 3 เงื่อนไข หลังจากนั้นอัตราการอบแหงจะคอยๆต่ําลง การใช
กําลั งไมโครเวฟที่ มีแนวโนมเพิ่มขึ้ น จะสง ผลต อ การใช พลัง งานจะมีแนวโนมต่ํ าลง แตอัต ราการอบแหง อุณหภู มิผิวของ
กระชายดํา และมีประสิทธิภาพจะมีแนวโนมสูงขึ้น ขอเสนอแนะคือ ตองมีการความอุณหภูมิผิวใหคงที่ในระหวางการอบแหง
คําสําคัญ: กระชายดํา, การอบแหง, ไมโครเวฟรวมกับอากาศรอน
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Use of energy from microwave-hot air combination in black galingale drying
Pakonkiad Poogungploy
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Abstract
The black galingale drying by hot air for general commercial was used long drying and high energy
consumption. The objective of this paper is to study of energy from microwave-hot air combination in
black galingale drying on drying rate, surface temperature and energy efficiency. A 1.1 kW heater and an
850 W microwave ovens were used. The drying conditions were conducted at different drying
temperatures of microwave powers of 3.33, 6, 10, 15 Wg-1 and 40, 50, 60 °C hot air. The superficial air
velocity of approximately 0.5 m/s was fixed throughout the experiment. It was found that highest drying
rate was about 5 min from three conditions. After that, drying rate was gradually reduced. The increasing
of microwave power was reduced of energy consumption. But, drying rate, surface temperature of drying
and energy efficiency were increased. Suggestion is control of constant temperature during drying.
Keywords: black galingale, drying, microwave-hot air combination
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บทนํา
กระชายดํา (Black Galingale) เปนสมุนไพรซึ่งเปนที่รูจักกันอยางกวางขวาง มีถิ่นกําเนิดอยูแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต สําหรับประเทศไทยมีภูมิประเทศที่เหมาะแกการเพาะปลูกอยางมาก โดยเฉพาะจังหวัดเลย และปจจุบันพบวามีความ
ตองการวัตถุดิบกระชายดําสูงขึ้น สงผลใหราคาของกระชายดําสูงดวยคือ 120 บาทตอกิโลกรัม (บังอร ศรีพานิชกุลชัย, 2553)
ซึ่งเปนการสรางรายไดใหกับเกษตรกร และถือวาเปนพืชเศรษฐกิจของจังวัดเลย ประโยชนของการชายดําที่มีสรรพคุณทางยา
เชน ชวยบํารุงธาตุในรางกาย ชวยบํารุงฮอรโมนเพศชาย ชวยรักษาโรคกระเพาะอาหาร ชวยรักษาโรคทองรวง ชวยรักษาโรค
เกาทชวยขับพิษตางๆ ในรางกาย (เสริมสกุล พจนการุณ และไชยยง รุจจนเวท, 2547) สวนการแปรรูปกระชายดําอบแหงนั้น
จะนํารากเหงาหรือหัวสดมาลางทําความสะอาด จากนั้นนําเขาสูขั้นตอนการหั่นเปนแวนดวยเครื่องหั่นที่มีความหนาประมาณ
2 มิลลิเมตร แลวนําเขาไปอบแหงที่อุณหภูมิสูง เพื่อลดความชื้นไปถึงความชื้นที่ตองการ และสุดทายนําเขาสูขั้นตอนผลิตชา
ตอไป
การอบแหงดวยอากาศร อนโดยทั่ วไป จะใชเวลาในการอบแหงนาน เพราะวาอากาศรอนจะขับ ความชื้นออกจาก
บริเวณผิวของผลิตภัณฑกอนแลวคอยๆ สงถายความรอนเขาไปขับความชื้นดานในออกมาที่ผิว ซึ่งขั้นตอนนี้จะใชเวลานานและ
สิ้นเปลืองพลังงานสู ง (กฤษณ ศรีสุริย ะธาดา, จาฏวัจน พันพาล และดามร บัณฑุรัตน, 2546) และเกิดการสูญเสียคุณค า
สารอาหารและการเปลี่ ยนแปลงของสี เนื่องจากวามีการสัม ผัสกับ อากาศรอนนานเกินไปและอาจเกิดกรณีการแหง ที่ผิวได
(hardening of surface) จากปญหาดังกลาว ไดมีเทคโนโลยีการอบแหงดวยไมโครเวฟรวมกับอากาศรอนที่นาสนใจ เนื่องจาก
มีขอดีหลายอยาง ไดแก ความรอนเกิดขึ้นอยางรวดเร็วเฉพาะผลิตภัณฑที่อบแหง มีอัตราการอบแหงที่สูง เวลาการอบแหงสั้น
ผลิตภัณฑมีคุณภาพสูง และใชพลังงานในการอบแหงนอย (Sutar and Prasad, 2007)
สําหรับการรายงานวิจัยที่ผานมา (Meena et al., 2013) ไดศึกษาการอบแหงกระชายดําดวยพลังงานชีวมวล
รวมกับระบบแลกเปลี่ยนความรอนแบบ LOHP/CV โดยใชสารทํางาน 2 ชนิด ไดแก เอทานอล (ethanol) และ น้ํา (water)
ใชกระชายดําหั่นที่มีความหนาประมาณ 2 mm. อุณหภูมิที่ใชในการอบแหง 60 ˚C และทําการอบแหงจากความชื้นเริ่มตน
143 % wb. ไปถึงความชื้นสุดทาย 2.88% wb. จากผลการทดลองพบวา ปริมาณการใชเชื้อเพลิง 13.5 kg และ 25 kg เวลา
การอบแหง 6.30 hr และ10.30 hr อัตราการสงถายความรอน 1,852 Watt และ 1,079 Watt และประสิทธิผลการอบแหง
0.48 และ 0.31 นอกจากนี้ (Varith et al., 2007) ไดศึกษาการอบแหงลําไยดวยเทคนิคไมโครเวฟรวมกับอากาศรอนเพื่อ
ศึกษาอิทธิพลของความชื้นและการสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่ระดับอุณหภูมิ 40 50 และ 60 ˚C รวมกับกําลังไมโครเวฟ 100
180 300 และ 450 Wg-1 ในกรณี ของการอบแห ง ไมโครเวฟร วมกับ อากาศร อนจะเป นการเกิด ความร อนเฉพาะภายใน
ผลิตภัณฑ ทําใหเกิดการเคลื่อนที่ของความชื้นไปยังที่ผิวและถูกพาออกไปดวยอากาศรอน
ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาอัตราการอบแหง อุณหภูมิผิว การใชพลังงาน และประสิทธิภาพของไมโครเวฟ
รวมกับอากาศรอนในการอบแหงกระชายดํา ซึ่งจะเปนขอมูลในการนําไปใชในการแปรรูปของกลุมกระชายดํา ตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาการใชพลังงาน ของการอบแหงกระชายดําดวยไมโครเวฟรวมกับอากาศรอน
2. ศึกษาอัตราการอบแหง และอุณหภูมิผิว ของการอบแหงกระชายดําดวยไมโครเวฟรวมกับอากาศรอน
3. ศึกษาประสิทธิภาพ ของการอบแหงกระชายดําดวยไมโครเวฟรวมกับอากาศรอน
ระเบียบวิธีวิจัย
1. การเตรียมกระชายดํา
ใชกระชายดําจากพื้นที่ตําบลทาศาลา อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย ลางกระชายดําใหสะอาด นําเนื้อกระชายดําหั่นตาม
ขวางที่ความหนา 2 มิลลิเมตร เพื่อหาความชื้นเริ่มตน โดยใชตูอบอากาศรอน (Hot air oven) โดยใชกระชายดํา 10 กรัม อบ
ที่อุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18 ชั่วโมง (Meena et al., 2013)
2. ระบบอุปกรณในการทดลอง
เครื่องอบแหงไมโครเวฟใชรุน ME81Y มีกําลังสูงสุด 850 วัตต ถูกติดตั้งเขากับระบบขดลวดทําความรอน (Heater)
เครื่องเปาลม (Blower) อินเวอรเตอร (Inverter) อุปกรณถูกควบคุมโดยชุดควบคุมอุณหภูมิแบบ PID ในการตัด - ต อ
อุณหภูมิอากาศรอนเขาหองอบแหง ในการวัดและบันทึกอุณหภูมิจะใชเทอรโมคัปเปล ชนิด K ตอเขากับ Data logger รุน MX
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- 100 วัดความเร็วอากาศกอนเขาหองอบแหงโดยเครื่องวัดความเร็วอากาศชนิดขดลวดรอน (Hot wire Anemometer) การ
วัดอุณหภูมิผิวของกระชายดําใชเทอรโมไพล (Thermopile TPA81) น้ําหนักของกระชายดําสําหรับทดสอบแตละเงื่อนไข 30
กรัม ถาด (tray) ตัวอยางทํ าจากโพลิ เมอร สไตล ลิน (polypropylene) มี เส นผ านศูนย กลาง 140 มิ ลลิ เมตร ใช เครื่องชั่ ง
น้ําหนัก รุ น WT30002CF ความละเอียด  0.01 โดยนํามาติด ตั้ง ดานใต ของถาดอบแห งเพื่อบันทึ กน้ําหนักระหวางการ
อบแหง และสวนอุปกรณที่ใชกระแสไฟฟาจะถูกติดตั้งผานหมอมิเตอรไฟฟารุน DD28, China ทั้งหมด เชน ไมโครเวฟ ขด
ลวดความรอน และพัดลม ในการวัดการใชกําลังไฟฟา (ปกรณเกียรติ ภูกองพลอย, 2560)
3. ขั้นตอนในการทดลอง
เริ่มการทดลอง ปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้
3.1 นํากระชายดําหั่นตามขวางที่ความหนา 2 มิลลิเมตรประมาณ 30 กรัม เขาหองอบแหงตูไมโครเวฟที่กําลัง 3.33
วัตตตอกรัม อุณหภูมิอากาศรอน 40 50 และ 60 องศาเซลเซียส ความเร็วอากาศรอน 0.5 เมตร/วินาที อบแหงจนความชื้น
ของกระชายดํา ลดลงถึงรอยละ 2.88 มาตรฐานเปยก
3.2 ทําการอบแหงเหมือนขอ (3.1) แตปรับเปลี่ยนกําลัง 6 วัตตตอกรัม
3.3 ทําการอบแหงเหมือนขอ (3.1) แตปรับเปลี่ยนกําลัง 10 วัตตตอกรัม
3.4 ทําการอบแหงเหมือนขอ (3.1) แตปรับเปลี่ยนกําลัง 15 วัตตตอกรัม
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 การหาอัตราการอบแหง
อัตราการอบแหงจะถูกอธิบายจากปริมาณของการระเหยของน้ําที่อยูในวัสดุทดลองภายใตเวลา ดังนั้น อัตราการ
อบแหงของกระชายดําจึงถูกคํานวณไดจากสมการดังนี้
DR 

M t dt  M t
dt

(1)

เมื่อ
DR = อัตราการอบแหง (g น้ําที่ถูกระเหย) / (min), Mt = ปริมาณความชื้นที่เวลา t (kg น้ํา / kg, มวลแหง) และ Mt+dt =
ปริมาณความชื้นที่เวลา t+dt (kg น้ํา / kg, มวลแหง) dt = ชวงของเวลาอบแหง (min) และ t = เวลาการอบแหง (min)
4.2 การหาประสิทธิภาพของพลังงาน (  e )
ประสิทธิภาพของพลังงานของการอบแหงกระชายดําดวยไมโครเวฟรวมกับอากาศรอน สามารถคํานวณไดจาก
การใชพลังงานรวมในกระบวนการอบแหงตอการใชพลังงานสําหรับการระเหยของน้ํา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
การใชพลังงานรวมในกระบวนการอบแหง ( Pin ) สามารถหาไดดังนี้ (Jindarat et al., 2011)
Pin  m a (h2  h1 )t  Q MW t MW

เมื่อ

ma = อัตราการไหลของมวลของอากาศแหง (kg/s), h = คาเอนทัลปของอากาศแหง (อากาศเขาและออก) (kJ/kg)
Δt = เวลาอบแหงของอากาศรอน (min) และ ΔtMW = เวลาอบแหงของไมโครเวฟ (min)
การคํานวณหาการใชพลังงานของไมโครเวฟ ( QMW ) สามารถหาไดดังนี้ (Darvishi et al., 2014)
Q mw 

เมื่อ

(2)

E mw  60
t

(3)

EMW = พลังงานไฟฟาของตูอบไมโครเวฟ (kWh), t = เวลาการอบแหง (min)
การใชพลังงานสําหรับการระเหยของน้ํา ( Q ) สามารถหาไดดังนี้ (Jindarat et al., 2011)
evap

Qevap  Wd [h fg ( M p1  M p 2 )  cm (T2  T1 )]

(4)
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เมื่อ
Wd = น้ําหนักของกระชายดํา (kg), hfg = ความรอนแฝงของการระเหยของน้ํา (kJ/kg น้ํา), MP = ปริมาณความชื้น
ของกระชายดํา (มาตรฐานเปยก) (kg น้ํา/kg มวล), cm = ความรอนจําเพาะของกระชายดํา (kJ/kg ˚C) และ T = อุณหภูมิ (˚C)
ดังนั้น ประสิทธิภาพของพลังงาน ( e ) สามารถแสดงไดดังนี้
e 

Qevap
Pin

(5)

ผลการวิจัย
1. อัตราการอบแหง และอุณหภูมิผิว
จากพฤติกรรมของกราฟอัตราการอบแหงที่แสดงการเปลี่ยนแปลงอัตราการระเหยของความชื้น อุณหภูมิผิว และ
เวลา ของกระชายดํา โดยใชกําลังไมโครเวฟรวมกับอากาศรอนสําหรับอบแหง ซึ่งมีเงื่อนไขการทดลองดังนี้ กําลังไมโครเวฟที่ใช
ในการอบแหง คือ 3.33 Wg-1 และปรับเปลี่ยนอุณหภูมิอากาศรอน คือ 40 50 และ 60 °C พบวามีอัตราการอบแหงที่สูงสุดจะ
อยูในชวงประมาณ 5 นาทีแรก ทั้ง 3 เงื่อนไข หลังจากนั้นอัตราการอบแหงจะคอยๆต่ําลง และชวงนี้จะเปนกระบวนการ
อบแหงที่เกิดขึ้นเปนชวงการอบแหงแบบอัตราลดลง ทั้ง 3 เงื่อนไข สวนอุณหภูมิผิวสูงสุด 64 °C พบวาอยูที่เงื่อนไขกําลั ง
ไมโครเวฟ 3.33 Wg-1 รวมกับอากาศรอน 40 °C (MW 3.33 Wg-1 +HA60 °C) ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ความสัมพันธระหวางอัตราการอบแหงกับเวลาอบแหง โดยใชกําลังไมโครเวฟ 3.33 Wg-1 รวมกับอุณหภูมิ
ของอากาศรอน 40 50 และ 60 °C

ภาพที่ 2 ความสัมพันธระหวางอัตราการอบแหงกับเวลาอบแหง โดยใชกําลังไมโครเวฟ 6 Wg-1 รวมกับอุณหภูมิ
ของอากาศรอน 40 50 และ 60 °C
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จากภาพที่ 2 จะเห็ นได วาพฤติกรรมของอัตราการอบแหง ที่ลดลงนั้น ขึ้ นอยู กับ เวลาและปริ มาณความชื้น ดั งนั้น
ปริ มาณความชื้ นที่ ลดลงของกระชายดําจึง ขึ้นอยู กับ เวลาและอุณหภู มิที่ เพิ่ มสู งขึ้ น และในช วงประมาณหลัง 5 นาทีแ รก
กระบวนการอบแหงที่เกิดขึ้นเปนชวงการอบแหงแบบอัตราลดลง ทั้ง 3 เงื่อนไข ไดแก (MW 6 Wg-1 +HA 40 °C), (MW 6
Wg-1 +HA 50 °C) และ (MW 6 Wg-1 +HA 60 °C) สวนอุณหภูมิผิวสูงสุด เทากับ 67 °C พบวาอยูที่เงื่อนไขกําลังไมโครเวฟ
6 Wg-1 รวมกับอากาศรอน 60 °C (MW 6 Wg-1 +HA60 °C)

ภาพที่ 3 ความสัมพันธระหวางอัตราการอบแหงกับเวลาอบแหง โดยใชกําลังไมโครเวฟ 10 Wg-1 รวมกับอุณหภูมิ
ของอากาศรอน 40 50 และ 60 °C
จากภาพที่ 3 พบวาอัตราการอบแหงสูงสุดอยูที่เงื่อนไข (MW 10 Wg-1 +HA60 °C) และต่ําสุด คือ (MW 10 Wg-1
+HA40 °C) สวนอุณหภูมิสูงสุด เทากับ 81 °C คือ (MW 10 Wg-1 +HA40 °C) และต่ําสุด เทากับ 70 °C คือ (MW 10 Wg-1
+HA40 °C) และในชวงประมาณหลัง 3 นาทีแรก กระบวนการอบแหงที่เกิดขึ้นเปนชวงการอบแหงแบบอัตราลดลง ทั้ง 3
เงื่อนไข (MW 10 Wg-1 +HA 40 °C), (MW 10 Wg-1 +HA 50 °C) และ (MW 10 Wg-1 +HA 60 °C)

ภาพที่ 4 ความสัมพันธระหวางอัตราการอบแหงกับเวลาอบแหง โดยใชกําลังไมโครเวฟ 15 Wg-1 รวมกับอุณหภูมิ
ของอากาศรอน 40, 50 และ 60 °C
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จากภาพที่ 4 พบวาอัตราการอบแหงสูงสุด อยูที่เงื่อนไข (MW 15 Wg-1 +HA60 °C) และต่ําสุด คือ (MW 15 Wg-1
+HA40 °C) สวนอุณหภูมิสูงสุด เทากับ 85 °C คือ (MW 15 Wg-1 +HA60 °C) และต่ําสุด เทากับ 62 °C คือ (MW 15 Wg-1
+HA40 °C) และในชวงประมาณหลัง 2 นาทีแรก กระบวนการอบแหงที่เกิดขึ้นเปนชวงการอบแหงแบบอัตราลดลง ทั้ง 3
เงื่อนไข เมื่อพิจารณาอัตราการอบแหงและอุณหภูมิผิว พบวาเงื่อนไข (MW 15 Wg-1 +HA60 °C) มีอัตราการอบแหงสูงสุดและ
อุณหภูมิสูงที่สุด
ตารางที่ 1 พฤติกรรมเบื้องตนของเวลาการอบแห ง อัตราการอบแหง การใชพลังงาน และประสิ ทธิภาพของการอบแห ง
กระชายดําดวยไมโครเวฟรวมกับอากาศรอน
เงื่อนไข
MW 3.33Wg-1+HA40˚C
MW 6 Wg-1+HA40˚C
MW 10 Wg-1+HA40˚C
MW 15 Wg-1+HA40˚C
MW 3.33 Wg-1+HA50˚C
MW 6 Wg-1+HA50˚C
MW 10 Wg-1+HA50˚C
MW 15 Wg-1+HA50˚C
MW 3.33 Wg-1+HA60˚C
MW 6 Wg-1+HA60˚C
MW 10 Wg-1+HA60˚C
MW 15 Wg-1+HA60˚C

เวลาการอบแหง
(min)
42.37
20
13
8
32.32
18
10
6
26
16.65
9
5

การใชพลังงาน
(kWh)
0.45
0.25
0.22
0.11
0.35
0.23
0.15
0.10
0.30
0.20
0.14
0.09

ประสิทธิภาพ ( e )
(%)
21.24
38.84
47.97
50.41
27.71
32.32
49.90
62.81
23.82
37.64
48.76
64.57

2. การใชพลังงาน
จากตารางที่ 1 แสดงการใชพลังงานของการอบแหงกระชายดําดวยไมโครเวฟรวมกับอากาศรอน พบวา การใช
พลังงานต่ําสุด 0.09 kWh ที่เงื่อนไขอุณหภูมิอากาศรอน 60 °C รวมกับไมโครเวฟ 15 วัตตตอกรัม (MW15 Wg-1+HA60˚C)
และการใชพลังงานสูงสุด 0.45 kWh ที่เงื่อนไขของอุณหภูมิอากาศรอน 40 °C รวมกับไมโครเวฟ 3.33 วัตตตอกรัม (MW 3.33
Wg-1+HA40˚C) และนอกจากนี้ยังพบวาการใชพลังงานในประบวนการอบแหงที่ระดับกําลังไมโครเวฟต่ําจะสงผลตออัตราการ
อบแหงต่ํา ซึ่งผลการทดลองนี้ตรงกับการศึกษาของ Ozkan et al ไดกลาววาอัตราการอบแหงต่ําลงเมื่อมีการใชระดับกําลัง
ไมโครเวฟต่ําในการอบแหง ดังนั้น ระดับกําลังไมโครเวฟมีผลที่สําคัญตออัตราการอบแหง
3. ประสิทธิภาพ ( e )
จากตารางที่ 1 แสดงผลของประสิ ทธิของการอบแหง กระชายดําดวยไมโครเวฟรวมกับ อากาศร อน ซึ่ง สามารถ
คํานวณไดจากาสมการที่ (5) สําหรับการอบแหงกระชายดําดวยไมโครเวฟรวมกับอากาศรอน นั้น โดยทั่วไป การอบแหงดวย
ไมโครเวฟรวมกับอากาศรอนจะมีประสิทธิภาพสูงในชวงเริ่มแรกของการอบแหง อยางไรก็ตามถาพิจารณากระบวนการอบแหง
ทั้งหมด พบวา ประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อมีการใชพลังงานต่ําสุด
อภิปรายผลการวิจัย
อัตราการอบแหงสูง เพราะวาปริมาณความชื้นของกระชายดําจะสูงมากในชวงแรกของการอบแหง ซึ่งทําใหการดูด
ซับของกําลังไมโครเวฟสูงและอัตราการอบแหงก็จะสูงเพราะวาการระเหยของน้ําในกระชายดําสูง และหลังจากนั้นปริมาณ
ความชื้นจะลดลง กระบวนการอบแหงก็จะลดลงตาม ซึ่งเปนสาเหตุทําใหการดูดซับของกําลังไมโครเวฟของกระชายดําต่ํา และ
สงผลใหการอบแหงเปนชวงอัตราการอบแหงลดลง (Falling rate period) เพราะวาเมื่อพิจารณาจากเสนของอุณหภูมิของ
กราฟแตละเงื่อนไขพบวามีแนวโนมสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ Darvishi et al. คือ เขาไดศึกษากระบวนการ
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อบแหงพริกดวยกําลังไมโครเวฟรวมกับอากาศรอน พบวาในชวงประมาณหลัง 2-5 นาทีแรก พฤติกรรมการอบแหงของพริกจะ
เปนแบบชวงอัตราการอบแหงลดลง ดังนั้น อัตราการอบแหงสูงเมื่อมีการดูดซับกําลังไมโครเวฟสูง
ประสิทธิภาพสูง เพราะวา ในชวงแรกของการอบแหงกระชายดําจะมีปริมาณความชื้นสูงสงผลใหมีการดูดซับกําลัง
ไมโครเวฟสูง และผลที่ตามมาคือ อุณหภู มิจะสูง ซึ่งอุณหภูมิสูงนี้จะมี ความสามารถในการสลายพันธะขั้วโมเลกุลของน้ําให
ระเหยออกมาไดดีกวาอุณหภูมิต่ํา ซึ่งจากปรากฏการณดังกลาว เมื่อมีการใชกําลังไมโครเวฟกําลังวัตตสูงก็จะสงผลใหมีอัตรา
การอบแหงสูง การใชพลังงานไฟฟาต่ําเนื่องจากใชเวลาสั้น จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหการอบแหงกระชายดําจึงมีประสิทธิสูง
สรุปผลการวิจัย
อัตราการอบแหงสูงสุดเมื่อใชกําลังไมโครเวฟสูงสุด อุณหภูมิผิวของกระชายดําสูงสุด 85 °C และการใชพลังงานใน
กระบวนการอบแหงต่ําเมื่อระดับกําลังไมโครเวฟมีแนวโนมที่สูงขึ้น และประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อมีการใชพลังงานต่ําสุดจากผล
การทดลองนี้ สามารถนําข อมู ลไปใช สําหรั บ ในกระบวนการแปรรู ป ของกระชายดํ า ณ อําเภอภู เ รือ จัง หวัด เลยได และ
นอกจากนี้ยั งสามารถนําไปอบแหงผลิตภัณฑทางการเกษตรอื่นๆได เชน เมล็ดแมคคาเดเมีย เปนตน เพราะใชเ วลาในการ
อบแหงสั้น และสามารถเพิ่มผลผลิตใหกับเกษตรกรไดตอไป
ขอเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนาตอของการวิจัย คือ การควบคุมกําลังวัตตของไมโครเวฟใหแปรผันตามปริมาณของความชื้นของ
ผลิตภัณฑ ในระหวางการอบแหง และการควบคุมอุณหภูมิผิวของผลิตภัณฑใหคงที่
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บทคัดย่อ
การนวดแผนไทยเป็นหัตถบําบัดโรคและส่งเสริมสุขภาพ ที่เป็นภูมิปญ
ั ญาไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
และในปัจจุบันมีความนิยมอย่างกว้างขวางในกลุ่มคนไทยและชาวต่างชาติ ทําให้มีผู้ต้องการประกอบกิจการด้านนีส้ ูงขึ้นมาก
แต่มีเพียงผู้ให้บริการน้อยรายที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน
และผลิตบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ผู้วิจยั จึงมองเห็นถึงสําคัญที่จะต้องพัฒนา
รูปแบบการนวดไทยเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทาที่มีอัตลักษณ์ของไทย วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อพัฒนาและ
ศึกษาความพึงพอใจรูปแบบนวดไทยตามแบบแผนวังสวนสุนันทา การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการ ผู้วิจัยพัฒนารูปแบบท่า
นวดไทยเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทาขึ้นจํานวน 8 หมวด จํานวน 30 ท่า โดยท่านวดมีความตรงเชิงเนื้อหาและผ่าน
การตรวจสอบความเชื่อมั่นที่ 0.88 ใช้เวลานวด 60 นาที สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจํานวน 30 คน จากบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อรับบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทา วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตเิ พื่อ
หาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลความพึงพอใจรูปแบบการนวดเพื่อ
สุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทาลําดับความพึงพอใจสูง มีค่าเฉลี่ย 4.11±0.73 2) ผลความพึงพอใจด้านการบริการของผู้
นวด มีลําดับความพึงพอใจสูง มีค่าเฉลีย่ 4.03±0.67 3)ผลความพึงพอใจด้านสถานที่ให้บริการและสิ่งอํานวยความสะดวก
ลําดับความพึงพอใจต่ํามีค่าเฉลี่ย 2.30±0.50 4) ผลความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการนวดเพื่อสุขภาพลําดับความพึงพอใจปาน
กลางมีค่าเฉลี่ย 3.36±0.68 และ 5) ผลความพึงพอใจทัศนคติต่อทัศนคติต่อสถานที่ให้บริการนวดเพื่อสุขภาพลําดับความพึง
พอใจปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.51±0.72 สรุปผลความพึงพอใจการนวดเพื่อสุขภาพลําดับความพึงพอใจปานกลาง โดยรวมมีค่า
3.46±3.22 การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาความต้องการของประชากรและการตลาด และประสิทธิผลของรูปแบบการนวดนี้ใน
กลุ่มผูส้ ูงอายุ

คําสําคัญ: นวดไทย แบบแผนวังสวนสุนันทา สุขภาพ
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Developing Thai Style Massage for Health according to Suan Sunandha Palace
Tradition
Kingkaew Jangswad ǰ 4VQBMBLǰǰ'BLLIBN
College of Allied Health Sciences
email: kingkaew.ja@ssru.ac.th

Abstract
Traditional Thai massage is the massage therapy and health promotion. Additionally, it is the
Thai wisdom that has been inherited from the Ayutthaya period. At present, it is widely popular
among Thais and foreigners. Thus, there are high demands for this business, but only a few truly
expert providers are own this service. Recently, Suan Sunandha Rajabhat University offers courses
in bachelors of Applied Thai Traditional Medicine which has the vision of improving the wisdom
traditional Thai massage procedure. The researcher sees the importance of developing a Thai
massage for health according to Suan Sunandha palace Tradition with Thai identity. The purpose of
this study is to develop and study the satisfaction of traditional Thai massage according to Suan
Sunandha Palace Tradition. This research was an action research; the researcher developed 8
categories, and consists of 30 massage postures of Thai massage according to Suan Sunandha
Palace Tradition. Massage postures had content validity and reliability value at 0.88. Participants
were 30 people, by purposive model in Suan Sunandha Rajabhat University, to receive 60 minutes
at Thai massage according to Suan Sunandha Palace. Statistical analysis showed mean and
standard deviation of satisfaction scores. The research found that the effect of satisfaction on 1)
Thai massage according to Suan Sunandha Palace Tradition was very high (4.11±0.73), 2) services
was very high (4.03±0.59), 3) property and facilities was low (2.30±0.50), 4) massage quality for
health was moderate (3.36±0.68), 5) attitude towards the quality of massage services for health was
moderate (3.51±0.72). Conclusion of satisfaction with health massage was moderate (3.46±3.22).
Further study should study the demand of marketing, and the effectiveness of this massage model
in the elderly.

Keywords: Suan Sunandha Palace Tradition Health
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บทนํา
จากประวัติศาสตร์ การนวดบําบัดเริ่มมีมาช้านาน โดยมากการนวดบําบัดโดยการกดนวดด้วยมือมักใช้เพื่อบํารุง
สุขภาพและบําบัดอาการปวดเมื่อยในหมู่เจ้านายในวัง ดังเช่นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่๕) ทรงพอ
พระทัยฝีมือการนวดบําบัดของเจ้าจอมเอี่ยม (สนมเอก) อย่างยิ่งเพราะเจ้าจอมเอี่ยมมีความชํานาญในการบีบนวดในสมัยนั้น
ต่อมาเจ้าจอมเอี่ยมได้ย้ายถิ่นพํานักจากวังสวนดุสิตมายังสวนสุนันทาพร้อมๆ ต่อมาเรือนเก่าของท่านได้ถูกเก็ดระเบิดเสียหาย
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่๒ ปัจจุบันได้รื้อสร้างใหม่เป็นอาคารสํานักงานแทนที่(สวนสุนันทาใต้ร่มพระบารมี 70 ปี สวนสุนันทา
(2550) ปัจจุบันการแพทย์แผนไทยเป็นที่สนใจของประชาชนทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติเป็นอันมาก จนอาจกล่าวได้ว่าเป็น
กระแสความนิยมด้านการนวดไทย นอกจากจะแพร่หลายในคนไทยด้วยกันเองแล้วยังแพร่หลายไปยังทั่วโลกอีกด้วย เนื่องจาก
การนวดแผนไทยได้เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางทําให้มีผู้ต้องการประกอบกิจการด้านนี้มากขึ้น มีสถานประกอบการและผู้ให้
บริการมากขึ้นด้วย ผู้ให้บริการบางราย เป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งเป็นการ
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยเฉพาะด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในเชิงบูรณาการ
กับภูมิปัญญาดั้งเดิม จึงต้องพัฒนารูปแบบการนวดไทย ที่มีอัตลักษณ์ของความเป็นวัง เพื่อพัฒนาและศึกษาความพึงพอใจ
รูปแบบนวดไทยเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทา โดยประดิษฐ์ท่านวดจากเส้นประธานสิบในแผนนวดพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว คัมภีร์แผนนวดในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลักการทางกายวิภาคศาสตร์ ร่วมกับ
ประดิษฐ์ท่านวดที่อ่อนช้อยแบบชาววัง ทักษะการลงน้ําหนักมือ โดยเน้นใช้หัวแม่มือ ในการกดนวด (ย้อนรอยเจ้าจอมก๊กออ
ในรัชกาลที่ 5, 2549 พิมพ์ครั้ง 1,หน้า 265) จากปัญหาและความเป็นจริงที่การนวดไทยเป็นอัตลักษณ์ไทยแท้ที่ทรงคุณค่า
ผู้วิจัยจึงมองเห็นถึงความจําเป็นที่จะต้องพัฒนารูปแบบการนวดไทยเพื่อสุขภาพตามแบบสวนสุนันทาที่มีอัตลักษณ์ของไทยแท้
ขึ้นมาเจ้าอยู่หัว และคัมภีร์แผนนวดในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นจุดตามกายวิภาคศาสตร์ ประดิษฐ์ท่า
นวดที่อ่อนช้อยเรียบร้อย โดยการนวดที่ดีเป็นทักษะอย่างหนึ่ง ต้องรู้จักกด รู้จักลงน้ําหนัก โดยเฉพาะหัวแม่มือ ต้องมีท่าที่
สุภาพนุ่มนวลและละมุนละม่อม เดินเข้าหา ต้องรู้จักมารยาทแบบชาววัง (ย้อนรอยเจ้าจอมก๊กออ ในรัชกาลที่ 5, 2549 พิมพ์
ครั้ง 1,หน้า 265) ดังนั้นจากปัญหาและความเป็นจริงที่การนวดไทย แท้จริงแล้วมีอัตลักษณ์ไทยแท้ที่ทรงคุณค่ายิ่ง ผู้วิจัยจึง
มองเห็นถึงความจําเป็นที่จะต้องพัฒนารูปแบบการนวดไทยเพื่อสุขภาพตามแบบสวนสุนันทาที่มีอัตลักษณ์ของไทยแท้ขึ้นมา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาการนวดไทยตามแบบแผนวังสวนสุนันทา
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจรูปแบบการนวดไทยเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทา
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action Research) ดําเนินการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การ
ทบทวนวรรณกรรมและการวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการนวดแบบแผนวังสวนสุนันทา รวมถึงรูปแบบการนวดแบบเชลยศักดิ์และราช
สํานัก ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์สถานการณ์การนวดที่ปฏิบตั ิต่อผู้ป่วยเปรียบเทียบกับทฤษฎีและหลักการทางวิชาการการนวด
ขั้นตอนที่ 3 พัฒนารูปแบบการนวดเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทา ขั้นตอนที่ 4 ประเมินรูปแบบการนวดเพื่อ
สุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทาและสรุปผล แบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ
1. การรวบรวมข้อมูล
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ศึกษาแนวทาง หลักการและวิธีการ การนวดไทยเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทา ทีผ่ ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านแบ่งจํานวน 8 หมวดการนวด ได้แก่ ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบหมวดการนวดเพื่อไทยสุขภาพตามแบบแผน
วังสวนสุนันทาที่ไม่เหมาะสมตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญนํารูปแบบที่ได้จากเดิมจํานวน 75 ท่า คัดออกเหลือ 50 ท่า และคัด
ออกท่าที่เหมาะสมหลังทดลองใช้ เหลือจํานวนท่านวดทีเ่ หมาะสมจํานวน 30 ท่า (ภาคผนวก) ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา (CVR: Content Validity Ratio) จากผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน (IOC: Item Objective Conguence ) ได้ค่าความ
สอดคล้องของท่านวดกับวัตถุประสงค์การนวด เท่ากับ 0.88 สร้างแบบสอบถามแบบประเมินรูปแบบการนวดไทยเพื่อสุขภาพ
ตามแบบแผนวังสวนสุนันทา จํานวน 5 ด้าน ได้แก่ 1)ความพึงพอใจรูปแบบการนวดไทยเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนัน
ทา 2)ความพึงพอใจด้านการบริการ 3)ความพึงพอใจด้านสถานที่ให้บริการและสิ่งอํานวยความสะดวก 4)ความพึงพอใจ
ทัศนคติต่อคุณภาพการให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ และ5)ทัศนคติต่อผู้ให้บริการนวดเพื่อสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการ
นวดเพื่อสุขภาพตามแบบวังสวนสุนันทาของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการนวดเพื่อสุขภาพตามแบบวังสวนสุนันทา นํารูปแบบการ
นวดไทยเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทา 30 ท่า (ภาคผนวก) ฉบับสมบูรณ์นําไปใช้กับกลุม่ ตัวอย่าง โดยสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ให้การบําบัดด้วยการนวดไทยเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทา
ในกลุ่มอาสาสมัครซึ่งเป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่มีอาการปวดเมื่อยจากการทํางาน จํานวน 30 คน
สถานที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดําเนินการศึกษาวิจัย
ในช่วงระหว่างเดือน มกราคม 2559 ถึงวันที่ เมษายน 2559 ประเมินรูปแบบการนวดไทยเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวน
สุนันทาและสรุปผล หลังจากนั้นประเมินผลความพึงพอใจของรูปแบบการนวดไทยเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทา
จากกลุ่มตัวอย่าง
2. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในการวิเคราะห์รูปแบบการนวดไทยเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนัน
ทา และใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มตี ่อการนวด
ไทยเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทา ดังนี้
การวิเคราะห์ค่าระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยใช้ค่าเฉลีย่
( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) โดยผู้วิจัยได้กําหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best and
John,1997) 3 ลําดับซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ค่าเฉลี่ย 3.68 - 5.00
หมายถึง มีความเห็นอยู่ในระดับสูง
ค่าเฉลี่ย 2.34 – 3.67
หมายถึง มีความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1 - 2.33
หมายถึง มีความเห็นอยู่ในระดับต่ํา

ผลการวิจัย
1.ผลรูปแบบการนวดไทยเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทา 8 หมวด 30 ท่า
2. ผลความพึงพอใจของรูปแบบการนวดไทยเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทา
ภาคผนวก
ท่านวดไทยเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนนั ทา

ภาพที่ 1 ภาพ ไหว้ครูและขอขมาผู้รับบริการนวด

682

ภาพถ่ายโดย ปรัตถกร เมื่อวันที่9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

ภาพที่ 2 ภาพ หมวดที่ 1 การนวดฝ่าเท้า
ภาพถ่ายโดย ปรัตถกร เมื่อวันที่9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

ภาพที่ 3 ภาพหมวดที่ 2 การนวดขาท่อนล่าง
ภาพถ่ายโดย ปรัตถกร เมื่อวันที่9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

ภาพที่ 4 ภาพหมวดที่ 3 การนวดขาท่อนบน
ภาพถ่ายโดย ปรัตถกร เมื่อวันที9่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

ภาพที่ 5 ภาพหมวดที่ 4 แขนและมือ
ภาพถ่ายโดย ปรัตถกร เมื่อวันที9่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

ภาพที่ 6 ภาพหมวดที่ 5 ก้นและสะโพก
ภาพถ่ายโดย ปรัตถกร เมื่อวันที9่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

ภาพที่ 7 ภาพหมวดที่ 6 เอวและหลัง
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ภาพถ่ายโดย ปรัตถกร เมื่อวันที9่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

ภาพที่ 8 ภาพหมวดที่ 7 สะบักและแขน
ภาพถ่ายโดย ปรัตถกร เมื่อวันที9่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

ภาพที่ 9 ภาพหมวดที่ 8 ท่านวดหลังและบ่า
ภาพถ่ายโดย ปรัตถกร เมื่อวันที9่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

ภาพที่ 10 ภาพจบท่านวด
ภาพถ่ายโดย ปรัตถกร เมื่อวันที9่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
2. ผลความพึงพอใจของรูปแบบการนวดไทยเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทา
ตาราง 1 จํานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปแบบสอบถามหลังผู้เข้ารับบริการการนวดไทยเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทา
ณ คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ข้อมูลทั่วไป
จํานวน(คน)
ร้อยละ
1.เพศ
1.1 ชาย
10
33.00
1.2 หญิง
20
67.00
รวม
30
100.00
. 2.ระดับการศึกษาสูงสุด
2.1 ประถมศึกษาหรือต่าํ กว่า
2.2 มัธยมศึกษาตอนต้น
2.3 มัธยมศึกษาตอนปลาย
2
7.00
2.4 อนุปริญญา
28
93.00
2.5 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
รวม
30
100.00
3. อาชีพ
3.1 นิสิต/นักศึกษา
7
77.00
3.2 พนักงานบริษัทเอกชน
11
37.00
3.3 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
2
7.00
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3.4 เจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ
3.5 อื่นๆ………………..
รวม
30
100.00
4. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
4.1 5,000 บาทหรือต่ํากว่า
4.2 5,001-10,000 บาท
4.3.10,001-15,000 บาท
4.415,000-20,000
25
83.00
4.5 20,001 บาทหรือสูงกว่า
5
17.00
รวม
30
100.00
จากตาราง 3 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป พบว่าทั้งหมดเป็นเพศหญิง(ร้อยละ67.00 )ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า(ร้อยละ93.00 ) อาชีพรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ(ร้อยละ77.00) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน15,000-20,000
(ร้อยละ 83.00 )
ต่อตาราง 2 จํานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปแบบสอบถามหลังผู้เข้ารับบริการการนวดไทยเพื่อสุขภาพตามแบบวังสวนสุนันทา
ณ คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ข้อมูลทั่วไป
จํานวน(คน)
ร้อยละ
5. สถานภาพ
5.1 โสด
27
90.00
5.2 สมรสอยูด่ ้วยกัน
2
7.00
5.3 หม้าย/หย่า/แยก
1
3.00
รวม
30
100.00
6. วัตถุประสงค์ที่ท่านมาใช้บริการนวดเพื่อสุขภาพตามแบบแผน
วังสวนสุนันทาในครั้งนี้
6.1 เพื่อผ่อนคลาย
8
27.00
6.2 เพื่อการรักษา
6.3 เพื่อทดลองด้านการบริการ
22
73.00
รวม
30
100.00
จากตาราง 2 พบว่าผู้รับบริการการนวดเพื่อสุขภาพตามแบบวังสวนสุนันทา ณ คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด(ร้อยละ90.00) มีวัตถุประสงค์ที่ท่านมาใช้บริการนวดเพื่อสุขภาพ
ตามแบบแผนวังสวนสุนันทาในครัง้ นี้เพื่อทดลองด้านการบริการ(ร้อยละ73.00 )
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนระดับแบบสอบถามความพึงพอใจหลังผู้เข้ารับบริการการนวดเพื่อ
สุขภาพตามแบบวังสวนสุนันทา ณ คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถนนอู่ทองนอก แขวง
วชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ความพึงพอใจต่อการให้บริการรูปแบบการนวดเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทา ของสถาน
บริการ คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันาทา
1

ท่านวดที่ 1 ไหว้ครูและขอขมาผูร้ บั บริการนวด

(x̄)

S.D.

ผล
วิเคราะห์

4.63

0.49

สูง
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2

หมวดที่ 1 การนวดฝ่าเท้าและข้อเท้า

4.37

0.72

สูง

3

หมวดที่ 2 การนวดขาท่อนล่าง

4.00

0.79

สูง

4

หมวดที่ 3 การนวดขาท่อนบน

4.23

0.73

สูง

5

หมวดที่ 4 การนวดแขนและมือ

3.93

1.01

สูง

6

หมวดที่ 5 การวดก้นและสะโพก

3.93

0.83

สูง

7

หมวดที่ 6 การนวดเอวและหลัง

4.07

0.69

สูง

8

หมวดที่ 7 การนวดสะบักและแขน

3.77

0.68

สูง

9

หมวดที่ 8 การนวดหลังและบ่า

4.07

0.69

สูง

10

ท่าที่ 30 ผู้นวดยกมือไหว้และกล่าวขอบคุณผู้รบั บริการนวด

4.07

0.69

สูง

รวมค่าเฉลี่ย 4.11
สูง
จากตาราง 3 แบบสอบถามความพึงพอใจรูปแบบการนวดไทยเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทาพบว่ามีค่าเฉลี่ยรวม คือ 4.11
จัดลําดับคะแนนความพึงพอใจสูง
ผล
(x̄) S.D.
ด้านการบริการ
วิเคราะห์
4.63 0.49
สูง
11 ผู้ให้บริการมีอัธยาศัย พูดจาไพเราะ
12

ผู้ให้บริการได้ซักถามอาการของท่านจนเป็นที่เข้าใจก่อนให้บริการ

4.37

0.72

สูง

13

ผู้ให้บริการนวดหนักเกินไปจนท่านเจ็บปวดมากในขณะทําการนวด

4.00

0.79

สูง

14

ผู้ให้บริการนวดเบาเกินไปจนแก้ปญ
ั หาของท่านไม่ได้

4.23

0.73

สูง

15

ผู้ให้บริการนวดให้ท่านจนครบทุกท่าด้วยความนุ่มนวลเหมาะสม

3.00

0.50

ปานกลาง

16

ผู้ให้บริการดูแลและอยู่นวดให้ท่านตลอดจนหมดเวลาตามกําหนด

3.93

0.83

สูง

รวมค่าเฉลี่ย 4.03

สูง

จากตาราง 3 แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการบริการพบว่ามีค่าเฉลี่ยรวมคือ 4.03 จัดลําดับคะแนนความพึ่งพอใจสูง

ด้านสถานที่ให้บริการและสิ่งอํานวยความสะดวก

(x̄)

S.D.

ผล
วิเคราะห์

17

สถานที่ให้บริการสะอาด สะดวก ถูกสุขลักษะ และเป็นระเบียบ

2.30

0.70

ต่ํา

18

อุปการณ์ในการให้บริการ ที่นอน/เสื้อผ้า/รองเท้า สะอาดมีเพียงพอ

2.20

0.48

ต่ํา

19

ห้องน้ําสะอาด ไม่มีกลิ่น ใช้สะดวก

1.87

0.35

ต่ํา

20

มีการจัดสถานที่ให้มิดชิดเป็นส่วนตัว

2.10

0.55

ต่ํา

21

ป้ายนอกจุดบริการต่างๆ มองเห็นเด่นชัดชัด

2.00

0.45

ต่ํา
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22

ดนตรีบรรเลงไพเราะ รู้สึกผ่อนคลาย

2.07

0.58

ต่ํา

23

สถานที่ให้บริการสะอาด สะดวก ถูกสุขลักษณะ และเป็นระเบียบ

2.03

0.41

ต่ํา

24

อุปกรณ์ในการให้บริการ ที่นอน/เสื้อผ้า/รองเท้า สะอาดมีเพียงพอ

1.97

0.49

ต่ํา

25

ห้องเปลี่ยนชุด ไม่มีกลิ่น ใช้ได้สะดวก

2.33

0.55

ต่ํา

26

มีการจัดสถานที่ให้บริการที่มิดชิดเป็นส่วนตัว

1.93

0.37

ต่ํา

27

ป้ายบอกจุดบริการต่างๆ มองเห็นเด่นชัดเจน

2.23

0.63

ต่ํา

รวมค่าเฉลี่ย 2.30

ต่ํา

จากตาราง 3 แบบสอบถามความพึงพอใจด้านสถานที่ให้บริการและสิ่งอํานวยความสะดวกพบว่ามีคา่ เฉลี่ยรวมคือ 2.30
จัดลําดับคะแนนความพึงพอใจต่ํา
S.D.

ทัศนคติต่อคุณภาพการให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ
ท่านเห็นด้วยกับการดูแลสุขภาพร่างกายด้วยวิธีการนวดเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวัง
สวนสุนันทา
ท่านคิดว่าการนวดเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทา มีผลดีตอ่ สุขภาพและด้าน
อื่นๆ

(x̄)
3.50

0.73

3.20

0.48

30

ขั้นตอนที่ใช้บริการจนแล้วเสร็จไม่ยุ่งยาก

3.27

0.58 ปานกลาง

31

ระยะเวลาในการรอคอยจนรับบริการแล้วเสร็จมีความเหมาะสม

3.10

0.55 ปานกลาง

32

ท่านใช้บริการการนวดเพื่อสุขภาพ โดยเลือกที่อายุ รูปร่างของผู้ให้บริการ

3.33

0.80 ปานกลาง

33

ท่านมีความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ติ ัวของหมอนวดที่ให้บริการ

3.57

0.86 ปานกลาง

34

ท่านคิดว่าผู้ให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ มีผลดีต่อสังคมและชุมชน

3.60

0.81 ปานกลาง

35

ท่านคิดว่าควรมีการส่งเสริมการนวดแผนไทย ให้สืบทอดต่อไป

3.30

0.65 ปานกลาง

28
29

รวมค่าเฉลี่ย 3.36

ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง

จากตาราง 3 แบบสอบถามความพึงพอใจทัศนคติต่อคุณภาพการให้บริการนวดเพื่อสุขภาพพบว่ามีคา่ เฉลี่ยรวมคือ 3.36
จัดลําดับคะแนนความพึ่งพอใจปานกลาง
ทัศนคติต่อสถานที่ให้บริการการนวดเพื่อสุขภาพ

S.D.

36

สถานที่ให้บริการมีความสะดวกสบายในการเดินทางมาใช้บริการ

(x̄)
3.30

37

สถานที่ให้บริการมีความพร้อมทุกด้านในการให้บริการ

3.63

0.67 ปานกลาง

38

ครั้งต่อไป ท่านต้องการมาใช้การบริการนวดเพื่อสุขภาพที่สถานที่นี้

3.70

0.75

สูง

39

ทัศนคติต่อสถานที่ให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ

3.70

3.49

สูง

0.60

ต่ํา
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40

สถานที่ให้บริการตั้งอยู่ในทําเลที่เหมาะสม

4.07

0.83

สูง

รวมค่าเฉลี่ย 3.51 ปานกลาง
จากตาราง 3 แบบสอบถามความพึงพอใจทัศนคติต่อคุณภาพการให้บริการนวดเพื่อสุขภาพพบว่ามีคา่ เฉลี่ยรวมคือ 3.51
จัดลําดับคะแนนความพึ่งพอใจปานกลาง
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทีม่ ีต่อการใช้
บริการรูปแบบการนวดไทยเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทา
(x̄)

S.D.

วิเคราะห์
ผล

1. ความพึงพอใจรูปแบบการนวดไทยเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทา

4.11

0.73

สูง

2. ความพึงพอใจด้านการบริการของผู้นวด

4.03

0.59

สูง

3. ความพึงพอใจด้านสถานที่ให้บริการและสิ่งอํานวยความสะดวก

2.30

0.50

ต่ํา

4. ความพึงพอใจ ทัศนคติต่อคุณภาพการให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ

3.36

0.68

ปานกลาง

5. ความพึงพอใจทัศนคติต่อสถานที่ให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ

3.51

0.72

ปานกลาง

รายละเอียด

รวมค่าเฉลี่ย 3.46 ปานกลาง

สรุปและอภิปรายผล
รูปแบบการนวดไทยเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทา คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา เป็นกระบวนการพัฒนาการนวดไทยเพื่อสุขภาพ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามี 8 หมวด 30 ท่า
นวด ใช้เวลา1 ชั่วโมง โดยเริ่มจากการศึกษาลักษณะโครงสร้างของแนวเส้นประธานสิบ ลักษณะการเดินของเส้นประธานสิบ
ตําแหน่งในการรักษาโรคบนเส้นประธานสิบ ประเภทของจุดที่เกี่ยวข้องกับเส้นประธาน ความสัมพันธ์ระหว่างทางเดินของเส้น
ประธานกับจุดการกดจุดเริ่มต้นของเส้นประธานสิบ การกดจุดตามคัมภีร์นวด ในรัชกาลที่ 3 คัมภีร์แผนนวด ในรัชกาลที่ 5
เริ่มนวดจากฝ่าเท้า ข้อเท้า ขึ้นไปยังขาท่อนล่าง ขาท่อนบน แขนและมือ ก้นและสะโพก เอวและหลัง สะบักและแขน หลัง
และบ่า จนทั่วทั้งตัว ระหว่างการนวดต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทั้งทางกาย วาจา กิริยาท่าทาง สายตา ด้วยศิลปะ เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจ เป็นกันเอง ความไว้เนื้อเชื้อใจกัน และการมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน ต้องทําการนวดอย่างละมุนละม่อน และ
ต่อเนื่อง การบีบนวด ไม่โดดข้าม มีระยะห่างการจดนวดพอเหมาะ เช่น การนวดแขน เลื่อนไป บีบนวดมือ ฝ่ามือ และนิ้วมือ
ตามลําดับ กดนวด บีบ คลึง ลงน้ําหนักอย่างเหมาะสม ซึ่งสังเกตได้จากลักษณะโครงสร้างของผู้ถูกนวด และสังเกตสีหน้าผู้ถูก
นวดหรือควรสอบถามก่อน เวลาที่กดแต่ละครั้งจะใช้น้ําหนักกดตําแหน่งละ 10 – 15 วินาที ตามเอกลักษณ์ความเป็นราช
สํานักของวังสวนสุนันทา ซึ่งการนวดไทยตามแบบนี้อยู่ภายใต้หลักทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ดังนั้นการนวดไทย
รูปแบบนี้ จึงช่วยเพิ่มระบบการไหลเวียนของเลือด ช่วยให้ระบบการไหลเวียนเลือดแดง เลือดดํา และน้ําเหลืองไหลเวียน
สะดวกและอยู่ใ นภาวะสมดุล กล้า มเนื้ อมี ทํ าให้ก ล้า มเนื้อและข้อ ต่อ มีค วามยืด หยุ่ นผ่ อนคลาย และทํ างานได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ด้านจิตใจ ทําให้รู้สึกผ่อนคลายสบายกาย สบายใจ รู้สึกแจ่มใส กระฉับกระเฉงและลดความเครียด การ
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นวดมีผลทําให้จิตใจและอารมณ์ดีขึ้น อีกทั้งช่วยกระตุ้นการทํางานของระบบประสาท สมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาท ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารให้ดูดซับอาหารที่ย่อยแล้วเข้าสู่ร่างกายและขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย
ได้ดีขึ้น ช่วยให้ระบบหายใจหน้าที่นําก๊าซออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้น สอดคล้องกับวิชัย อึงพินิจพงศ์ และนิทรา มนตรี
(2542 :อ้างใน นาถฤดี มณีเนตร 2549)ได้ศึกษาเรื่อง ผลทางสรีรวิทยาเบื้องต้นของการนวดเท้าแบบประยุกต์ในคนสุขภาพดี
พบว่าการนวดเป็นการดูแลสุขภาพที่ปลอดภัย ไม่มีผลกระทบร้ายแรงต่อสัญญาณชีพ (ความดันโลหิต อัตราชีพจร อัตราการ
หายใจ และอุณหภูมิร่างกาย) ช่วยเพิ่มปริมาณการไหลเวียนของเลือด และความยืดหยุ่นตัวของร่างกายและพีระดา ดามาพงษ์
(2553). ศึกษาประสิทธิผลของการนวดแบบราชสํานักในการรักษากลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อหลังส่วนบน ของผู้มารับบริการใน
ศูนย์วิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผลความพึงพอใจรูปแบบการนวดเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทา 5 ด้าน พบว่ามีความพึงพอใจสูงในด้าน
การบริการ เนื่องจากอาสาสมัครพึงพอใจอย่างมากกับรูปแบบการนวด น้ําหนักมือ และมารยาท ตลอดจนการสัมผัสขณะ
ให้บริการนวดของผู้นวด ที่ช่วยเพิ่มการผ่อนคลาย
ผลความพึงพอใจระดับต่ําของสถานที่ให้บริการและสิ่งอํานวยความสะดวก เพราะสถานที่คับแคบ แสงไฟไม่สว่างใน
บางจุด ไม่มีห้องเปลี่ยนชุดที่มีความเป็นส่วนตัว ห้องน้ําไม่ถูกสุขลักษณะ กลิ่นเครื่องหอมมีน้อย อากาศค่อนข้างร้อน ขาด
เสียงดนตรีบรรเลง เนื่องจากสถานบริการกําลังอยู่ในช่วงพัฒนาปรับปรุง
ผลความพึงพอใจระดับปานกลางในด้านทัศนคติต่อคุณภาพการให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ แม้ว่ารูปแบบการนวด
ไทยเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทา ช่วยส่งเสริมสุขภาพ และช่วยในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ แต่รูปแบบการนวดนี้
ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ไม่เหมาะสมแก่ผู้รับบริการที่มีเวลาน้อย ซึ่งในการศึกษาต่อไปควรศึกษาและออกแบบรูปแบบการ
นวดที่ใช้เวลาน้อย และช่วยส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเป็นทางเลือกกับผู้รับบริการต่อไป
ผลความพึงพอใจระดับปานกลางต่อทัศนคติของสถานที่การ เนื่องด้วยสถานที่จอดรถไม่เพียงพอ บ่งชี้ว่าสถาน
บริการสุขภาพควรมีสถานที่จอดรถให้เพียงพอเพื่ออํานวยความสะดวกต่อผู้รับบริการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาความต้องการของประชากร ความต้องการด้านการตลาด และศึกษาเพื่อการเปรียบเทียบประสิทธิผลของ
รูปแบบการนวดในผู้สูงอายุ
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พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษภาควิชาบริหารและพื้นฐานการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ภาควิชาบริหารและพื้นฐานการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี (พ.ศ.2557).เรื่อง
การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการนวดเพื่อผ่อนคลาย แบบนวดโดยใช้นํา มันไพลกับนวดแบบดั้งเดิมในผู้ที่มีปัญหาปวดไหล่
และคอ
ณัฐธิดา วิทยารัฐ,ชมพูนุช สุภาพวานิช, อะแซ, กัสมัน ยะมาแล(2559).ได้วิจัยเรื่องรายงานเปรียบเทียบประสิทธิผลของ
การนวดแบบราชสํานักกับการนวดแบบราชสํานักร่วมกับการพอกสมุนไพร ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม โรงพยาบาลศูนย์ยะลา
พีระดา ดามาพงษ์ (2553). ศึกษาประสิทธิผลของการนวดแบบราชสํานักในการรักษากลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อหลัง
ส่วนบน ของผู้มารับบริการในศูนย์วิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิชัย อึงพินิจพงศ์ และนิทรา มนตรี (2542 :อ้างใน นาถฤดี มณีเนตร 2549)ได้ศึกษาเรื่อง ผลทางสรีรวิทยาเบื้องต้น
ของการนวดเท้าแบบประยุกต์
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอ วิทยาศาสตร เรือ่ ง เซลลของสิ่งมีชีวิต
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน
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บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี จุ ด มุ ง หมาย คื อ 1) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและเจตคติ ต อ วิ ท ยาศาสตร
ของนักเรี ยนชั้ นมัธยมศึกษาป ที่ 4 ที่ได รับการจัด กิจกรรมการเรียนรูโดยใช แบบจําลองเป นฐาน ระหวางกอนกับ หลัง เรีย น
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิทยาศาสตรระหวางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานกับการสอนแบบปกติ แบบแผนที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบกลุมทดลองและ
กลุมควบคุม แบบสุมตัวอยางและมีการทดสอบกอนและหลังการทดลอง กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางแบบกลุม
จํานวน 2 หองเรียน เปนกลุมทดลอง 1 หองเรียนและกลุมควบคุม 1 หองเรียน จํานวนหองเรียนละ 35 คน ระยะเวลาที่ทํา
การวิจัยจํานวน 15 คาบ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรู 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3) แบบประเมินเจตคติตอวิทยาศาสตร การวิเคราะหขอมูล ไดแก t-test for dependent sample และ t-test for
independent sample
ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคติตอวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชแ บบจําลองเปนฐานมี ผลสั มฤทธิ์ทางการและเจตคติตอวิทยาศาสตรหลั งเรี ยนสู งกวานักเรียนที่ ไดรั บการ
จัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, เจตคติตอวิทยาศาสตร
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Abstract
The purpose of this research were to 1) compare learning achievement and attitude towards
science of tenth grade student before and after experiencing model-based learning. 2) compare learning
achievement and attitude towards science of tenth grade student between the group using model-based
learning and the group using traditional learning. The design on this study was randomized control group
pretest-posttest design. The participants were tenth grade students in mathematics-science programs
from Triamudomsuksapattanakarn Ratchada school. The participants were chosen by cluster random
sampling included one classrooms as an experiment group and one classrooms as a control group with
35 students each. The teaching period was 15 period. The instruments used in the study included 1)
learning management plan 2) learning achievement test and 3) attitude towards science questionnaire.
The data analysis was done by t-test for dependent sample and t-test for independent sample. The
results of this study indicated that 1) The posttest scores of students’ learning achievement and attitude
toward science by were model based learning activities higher than the pretest scores at the .05 of
statistical significant. 2) The posttest scores of students’ learning achievement and attitude toward
science by were model based learning activities higher than students by conventional approach at the
.05 of statistical significant.
Keywords: Model-Based Learning Activities, learning achievement, attitude towards science
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บทนํา
ป จจุบั น ประเทศไทยนับ วา เป นประเทศหนึ่ง ที่ มี ป ญ หาเกี่ย วกับ การจัด การศึ กษาในเรื่ องของคุ ณภาพการศึ กษา
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test: O-NET) ผลการทดสอบความ
ถนัดทั่วไป (General- Aptitude Test: GAT) เปนการวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยใหประสบความสําเร็จ แบงเปน
ความสามารถในการอาน เขียน คิดวิเคราะห และความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ผลการทดสอบความถนัดทาง
วิชาการและวิชาชีพ (Professional Aptitude Test: PAT) ด านความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT2) ในป 2553-2556
มีผลสัมฤทธิ์ภาพรวมอยูในระดับต่ํา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556, หนา 61-64) และจากรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําป 2557 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ปญหาหนึ่งที่ทําใหการจัดการเรียนการสอนไมสามารถ
พัฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ทางการเรี ยนไดต รงตามเปาหมายที่โ รงเรี ยนตั้ง ไว คื อ ครูผู ส อนจัด กิจกรรมการเรีย นรู ที่ ไม ห ลากหลาย
ขาดความนาสนใจ เนนการทองจํามากกวาการฝกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห การจัดกิจกรรมการเรียนรู
ยังไมเนนนักเรี ยนเปนสําคัญตามพระราชบัญญั ติการศึกษาแห งชาติ นักเรีย นขาดความกระตือรือรนและขาดทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง ไมมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห ดวยเหตุนี้ทางโรงเรียนจึงคิดแนวทางในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนโดยเนนให ครูมีการจัด กิจกรรมการเรียนรู ที่หลากหลาย นาสนใจ พั ฒนาผูเรีย นใหเ กิดการเรี ยนรู ดวยตนเอง
สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหไดตามเปาหมายและยกระดับการศึกษาของไทยตอไป (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ รัชดา, 2557, หนา 49-53) ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ รัชดา เห็นความสําคัญในการแกปญหาที่เกิดขึ้น จึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อชวยพัฒนาผูเรียน
ใหมีความกระตือรือร นในการแสวงหาความรูดวยตนเอง มีค วามสามารถในการคิ ดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินค า
เชื่อมโยงความรูจากเนื้อหาบทเรีย นแลวสรุป ประเด็นที่ สําคัญ เพื่อใหเข าใจไดงายขึ้นและจดจําไดนานสงผลให มีผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
รายวิช าชีววิทยาเป นสวนหนึ่ง ของวิชาวิทยาศาสตร มี มีบ ทบาทสําคั ญยิ่ ง สําหรับ สั ง คมโลกในป จจุบั นและอนาคต
วิชาชีววิทยาเกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมเปนพื้นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพ การจัดการเรียนรูรายวิชาชีววิทยาจึงควร
มุ ง เนนให ผู เ รี ย นได เ รี ย นรู ไ ด ต นเอง ผ านกระบวนการคิ ด ปฏิ บั ติ เ พื่ อ สร า งองค ค วามรู สามารถนํ าความรู ไ ปใช อย างมี
ประสิท ธิภ าพ โดยครูตองไมเ นนการทองจําตองปรับบทบาทเพื่อให ผูเ รียนได เรี ยนรู อย างเต็ม ศักยภาพ ไม มีการบี บบั งคั บ
สรางเจตคติที่ดีตอการเรียนรู (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2553, หนา 1-3) จากการศึกษาคนควา
พบวา วิธีการที่จะชวยสงเสริมใหนักเรียนมีแนวคิดทางวิทยาศาสตรมีหลายวิธีแตวิธีหนึ่งที่เหมาะกับการเรียนรูรายวิชาชีววิทยา
และเปนแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สงเสริมเจตคติตอวิทยาศาสตรได คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชแบบจําลองเปนฐาน ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งซึ่งเปนการนําแบบจําลองเขาสูการเรียนการสอนวิทยาศาสตร นําความรูเกี่ยวกับ
แนวคิดทางวิทยาศาสตรไปสรางแบบจําลองทางความคิดในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อนําเสนอแนวคิด รวมกับการมีโอกาสได
เรียนรูรวมกัน การอภิปรายรวมกัน มีปฏิสัมพันธกับเพื่อนเพื่อใหไดรับความรูจากการเขาใจสิ่งใหมๆ
จากการศึกษางานวิจัยของแฮริสันและทรีกัส (Harrison; & Treagust, 2000, หนา 1010-1012) พบวา แบบจําลอง
ชวยสง เสริ ม การสํารวจตรวจสอบ การสร างความเขาใจและการสื่อสารความรู แบบจําลองมีค วามสํ าคั ญ ในงานวิจัย ทาง
วิ ท ยาศาสตร ทั้ ง ในด า นการตั้ ง สมมติ ฐ านและการบรรยายปรากฏการณ ท างวิ ท ยาศาสตร ส ว นโกเบิ ร ต และบั ค เลย
(Gobert; & Buckley, 2000, หนา 891) กล าววาแบบจําลองเป นเครื่ องมื อสํ าคัญ ในด านการคิ ด และการปฏิบั ติ ท าง
วิทยาศาสตรเปนเครื่องมือที่ชวยใหเกิดการสํารวจตรวจสอบ การสรางความเขาใจและอธิบายความรู ในปรากฏการณที่ซับซอน
ใหเขาใจไดงายขึ้นและการสรางแบบจําลองทางวิทยาศาสตรมีสวนสําคัญในการชวยใหนักเรียนปฏิบัติอยางนักวิทยาศาสตร ฝก
กระบวนการทางความคิดตามแนววิทยาศาสตรและเขาใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
แบบจําลองเปนฐานยังชวยสงเสริมเจตคติตอวิทยาศาสตร สรางองคความรูไดถูกตอง สงเสริมผูเรียนใหเกิดทักษะการคิดและ
ทักษะการสรางแบบจําลอง (Buckley, 2000, หนา 930)
การนํ า แบบจํ า ลองมาใช ใ นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ร ายวิ ช าชี ว วิ ท ยาของบารั ค และฮั ส เซี ย น-ฟารั จ
(Barak ;& Hussien-Farraj, 2012, หนา 619) โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานบูรณาการกับการใชสื่อ
แอนิเมชันเพื่อพัฒ นาแนวคิด ของนักเรียน เกี่ย วกับ โครงสร างโปรตีน พบวา สามารถพัฒ นาแนวคิด ผูเ รีย นไดอย างถูกตอง
สวนละไม โชคชัย (2557, หนา 86 - 88) ไดศึกษาการจัดกิจกรรมการเรีย นรูโ ดยใช แบบจําลองเปนฐาน เรื่อง เซลล ของ
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สิ่งมีชีวิต กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานสามารถพัฒนาแนวคิด
ของนักเรียนได
จากเหตุผลทั้งหมดขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคติตอวิทยาศาสตร เรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เพื่อเปนแนวทางในการ
พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยา และสงเสริมเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตรเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหไดตรงตาม
เปาหมายของโรงเรียน
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อเปรีย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ทางการเรี ย นและเจตคติต อวิท ยาศาสตร เรื่อง เซลล ข องสิ่ง มี ชีวิต ของนักเรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน ระหวางกอนและหลังเรียน
2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิทยาศาสตร เรื่อง เซลลข องสิ่งมีชีวิต ระหวางนักเรีย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานกับการสอนแบบปกติ
สมมติ ฐานของงานวิ จยั
1. นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 4 ทีได้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้แบบจําลองเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 4 ทีได้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้แบบจําลองเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่านักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที ทีได้รบั การสอนแบบปกติ
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา แผนการ
เรียนวิทยาศาสตร- คณิตศาสตรภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 3 หองเรียน รวมจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 106 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร- คณิตศาสตร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 โดยการสุมตัวอยางมา 2 กลุม หลังจากนั้นสุม
กลุมตัวอยาง ออกเปนกลุมทดลอง 1 หอง จํานวน 35 คน และกลุมควบคุม 1 หอง จํานวน 35 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 70 คน
โดยการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling)
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ ไดแก 1) การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน 2) การสอนแบบปกติ
ตัวแปรตาม ไดแก 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 2) เจตคติตอวิทยาศาสตร
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน เรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิต มีการตรวจคุณภาพเครื่องมือ โดยนํา
แผนการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน เรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิต และเอกสารประกอบการเรียนไปใหผูเชี่ยวชาญ
ทางการสอนวิชาชีววิทยา ผูเชี่ยวชาญดานการสอนวิทยาศาสตรและดานวัดและประเมินผล จํานวน 5 ทาน พิจารณาคาดัชนี
ความสอดคลองของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับความเหมาะสมในดานตางๆ (IC) โดยพิจารณาคาดัชนีความสอดคลองที่
มีคาดัชนีตั้งแต 0.5 ขึ้นไปไว ตลอดจนแกไขตามคําแนะนําตางๆ ของผูเชี่ยวชาญ
2. แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ เรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิต มีการตรวจคุณภาพเครื่องมือ โดยนําแผนการจัดการ
เรียนรูแบบปกติ เรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิต และเอกสารประกอบการเรียนไปใหผูเชี่ยวชาญทางการสอนวิชาชีววิทยา ผูเชี่ยวชาญ
ดานการสอนวิท ยาศาสตร แ ละด านวัด และประเมิ นผล จํานวน 5 ท าน พิ จารณาค าดั ชนีค วามสอดคล องของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูกับความเหมาะสมในดานตางๆ (IC) โดยพิจารณาคาดัชนีความสอดคลองที่มีคาดัชนีตั้งแต 0.5 ขึ้นไปไว
ตลอดจนแกไขตามคําแนะนําตางๆ ของผูเชี่ยวชาญ

694

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิต จํานวน 30 ขอ พบวา มีคาความยาก (p)
ระหวาง 0.32 - 0.80 และคาอํานาจจําแนก (r) มีคาระหวาง 0.27-0.80 ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยคํานวณจาก
สูตร KR-20 ของคูเดอรริชารดสัน เทากับ 0.82
4. แบบประเมินวัดเจตคติตอวิทยาศาสตร นํามาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ โดยใชวิธีการของการ
แจกแจงที ( t-distribution) คั ด เลื อกข อที่ มี ค ามากกวา 1.75 ขึ้ นไปและมี ค านัย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ ต่ํ ากวา 0.05
ไวจํานวน 30 ข อ นําแบบประเมิ นเจตคติตอวิทยาศาสตรที่ไ ดไปทดสอบกับนักเรียน ที่ไม ใชกลุ มตัวอยาง จํานวน 40 คน
เพื่อหาคาความเชื่อมั่น โดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค(Cronbach) ไดความเชื่อมั่นเทากับ 0.90
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ซึ่งสถิติที่ใชในการวิเคราะหของผูวิจัยมีดังนี้
1. สถิติพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย ( Mean ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สําหรับการแปลความหมายของเจตคติตอวิทยาศาสตร ผูวิจัยแปลความหมายโดยใชเกณฑของ
บุญชม ศรีสะอาด (2554: 209) ดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ระดับนอยมาก
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ระดับนอย
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ระดับดี
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ระดับดีมาก
2. สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ไดแก 1) ใช t-test for Dependent เพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่1 ที่วา “ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอ
วิทยาศาสตรหลังเรียน สูงกวากอนเรียน ” 2) ใช t-test for Independent เพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 ที่วา “ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไ ดรั บการจัด กิจกรรมการเรีย นรูโ ดยใช แบบจําลองเป นฐานมีผ ลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนและเจตคติ ต อ
วิทยาศาสตรหลังเรียน สูงกวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนแบบปกติ ”
ผลการวิจัย
1.ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน
ตาราง 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน (n=35)
การทดสอบ
k
กอนเรียน
หลังเรียน
S. D.
S.D.
̅
̅
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
30
14.46
3.09
21.17
2.81
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05

t
10.19*

จากตาราง 2 แสดงวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลาวคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐานขอที่ 1
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1.2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชแบบจําลองเปนฐาน (กลุมทดลอง) กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนแบบ
ปกติ (กลุมควบคุม)
ตาราง 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน (กลุมทดลอง) กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนแบบปกติ (กลุมควบคุม)
S.D.
t
การทดสอบ
กลุมตัวอยาง
N
k
̅
2.81
8.25*
หลังเรียน
ทดลอง
35
30
21.17
ควบคุม
35
30
14.63
3.76
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
จากตาราง 2 แสดงวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานกับ
นักเรี ย นชั้ นมั ธยมศึกษาป ที่ 4 ที่ ไ ดรั บการจัด กิจกรรมการเรีย นรูแ บบปกติ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย น แตกต างกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ .05 กลาวคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ ซึ่งสอดคลองกับ
สมติฐานขอที่ 2
2. ดานเจตคติตอวิทยาศาสตร
2.1 ผลการศึกษาเจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน
ตาราง 3 เปรียบเทียบเจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน
เจตคติตอวิทยาศาสตร
กอนเรียน
หลังเรียน
k
t
S. D.
ความหมาย
S.D. ความหมาย
̅
̅
ดานเนื้อหาวิชา
5 3.22 0.44
ปานกลาง 4.31 0.24
ดี
12.33*
5 3.41 0.74
ดี
6.93*
ดานกิจกรรมการเรียนรู
ปานกลาง 4.23 0.32
ดานคุณประโยชนของวิชา
5 3.28 0.80
ปานกลาง 4.11 0.54
ดี
6.21*
ดี
12.67*
ภาพรวม
5 3.32 0.56
ปานกลาง 4.23 0.26
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
จากตาราง 3 แสดงวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน
มีเจตคติตอวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลาวคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานมีเจตคติตอวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ขอที่ 1
2.2 ผลการศึกษาเจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
แบบจําลองเปนฐาน (กลุมทดลอง) กับเจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนแบบ
ปกติ (กลุมควบคุม)
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ตาราง 4 เปรียบเทียบเจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
แบบจําลองเปนฐาน (กลุมทดลอง) กับเจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนแบบ
ปกติ (กลุมควบคุม)
เจตคติตอวิทยาศาสตร

กลุม
n
k
ตัวอยาง
ดานเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร
ทดลอง 35
5
ควบคุม 35
5
ทดลอง 35
5
ดานกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร
ควบคุม 35
5
ทดลอง 35
5
ดานคุณประโยชนของวิชาวิทยาศาสตร
ควบคุม 35
5
ภาพรวม
ทดลอง 35
5
ควบคุม 35
5
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05

X

S.D.

4.31
3.61
4.23
4.03
4.11
3.76
4.23
3.80

0.24
0.43
0.32
0.48
0.54
0.48
0.24
0.39

การแปล
ความหมาย
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

t
8.42*
2.64*
2.94*
5.63*

จากตาราง 4 แสดงวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน
กับ นักเรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาปที่ 4 ที่ ไ ดรั บการจัด กิจกรรมการเรีย นรู แบบปกติมี เจตคติ ตอวิท ยาศาสตร แตกต างกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 กลาวคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานมี
เจตคติตอวิทยาศาสตร สูงกวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ ซึ่งสอดคลองกับสมติ
ฐานขอที่ 2
เมื่ อ พิ จ ารณาเจตคติ ต อ วิ ท ยาศาสตร ใ นแต ล ะด า นของกลุ ม ทดลอง พบว า ด า นเนื้ อ หาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร
ดานกิจกรรมการเรี ยนรูวิทยาศาสตร ดานคุณประโยชนข องวิชาวิทยาศาสตร มีค าเฉลี่ย เทากับ 4.31 4.23 และ 4.11
ตามลําดับ ซึ่งอยูในระดับดี สวนเจตคติตอวิทยาศาสตรของกลุมควบคุมดานเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร ดานกิจกรรมการเรียนรู
วิทยาศาสตร และดานคุณประโยชนของวิชาวิทยาศาสตร มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.61 4.03 และ 3.76 ซึ่งอยูในระดับดี เจตคติ
ทั้ง 3 ดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและเจตคติตอวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและเจตคติตอวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ได รับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นและเจตคติตอวิทยาศาสตร ของนักเรีย นชั้นมัธยมศึ กษาปที่ 4 ที่ไ ดรับ การ
จัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน สามารถอภิปราย ไดดังนี้
1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคติตอวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมติฐานขอที่ 1
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรียน
สูงกวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมติฐาน
ขอที่ 2 สามารถอภิปรายไดวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน เปนวิธีการหนึ่งซึ่งเปนการนําแบบจําลอง
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เขาสูการเรียนการสอนวิทยาศาสตร นําความรูเกี่ยวกับแนวคิดทางวิทยาศาสตรไปสรางแบบจําลองทางความคิดในรูปแบบที่
หลากหลายเพื่อนําเสนอแนวคิด ร วมกับการมีโอกาสไดเรียนรูรวมกัน การอภิปรายร วมกัน มีปฏิสัมพั นธกับเพื่อนเพื่อให
ไดรับความรูจากการเขาใจสิ่งใหมๆ แนวทางการนําแบบจําลองมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน สอดคลอง
คํากลาวของแฮริสันและทรีกัส (Harrison; & Treagust, 2000, หนา 1010-1012) ที่วาแบบจําลองชวยสงเสริมการสํารวจ
ตรวจสอบ ช ว ยสร า งความเข าใจและถ ายความรู แบบจํา ลองมี ค วามสํ า คั ญ ในงานวิจั ย ทางวิท ยาศาสตร ทั้ ง ในด านการ
ตั้งสมมติฐานและการบรรยายปรากฏการณทางวิทยาศาสตร ซึ่งตรงกับโกเบิรตและบัคเลย (Gobert; & Buckley, 2000,
หนา891) ที่กลาววา แบบจําลองเปนเครื่องมือสําคัญในดานการคิดและการปฏิบัติทางวิทยาศาสตรเปนเครื่องมือที่ชวยใหเกิด
การสํ ารวจตรวจสอบ การสร างความเขาใจและอธิบายความรู ในปรากฏการณที่ซับซอนให เขาใจได งายขึ้ นและการสราง
แบบจําลองทางวิทยาศาสตรมีสวนสําคัญในการชวยใหนักเรียนปฏิบัติอยางนักวิทยาศาสตร ฝกกระบวนการทางความคิดตาม
แนววิทยาศาสตรและเขาใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร
ดัง นั้นการนําแบบจําลองมาใช ในการจัด กิจกรรมการเรี ยนรู สามารถพั ฒนาแนวคิ ดทางวิท ยาศาสตร ใ ห ถูกต อง
ไมคลาดเคลื่อน ซึ่ง สอดคลองกับงานวิจัยของบัคเลย (Buckley, 2000, หนา 930) ที่ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใช
มัลติมีเดียรวมกับการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานรายวิชา ชีววิทยา โดยศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาแนวคิด ในวิชา
วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต เรื่อง ระบบไหลเวียนโลหิตในรางกาย โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนการสรางแบบจําลองและ
นําเสนอข อมู ล พบวา นัก เรี ย นมี การพั ฒ นาแนวคิ ด เกี่ย วกับ องค ค วามรู ไ ด ถู กต อง มี ทั กษะการคิ ด และทั กษะการสร า ง
แบบจําลอง สนับ สนุนแนวทางในการใช แ บบจําลองเปนฐานในการจัด การเรีย นรู นอกจากนี้การนําแบบจําลองมาพัฒ นา
แนวคิดที่ถูกตองทางวิทยาศาสตร ยังสอดคลองกับงานวิจัยของละไม โชคชัย (2557, หนา 86-88) ที่ศึกษาการพัฒนาแนวคิด
เรื่องเซลล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยกิจกรรมการ เรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานและศึกษาแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานที่สามารถพัฒนาแนวคิดเรื่องเซลลของนักเรียนได ผลการศึกษาพบวาหลังจาก
การจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานนักเรียนสวนใหญ มีแนวคิดวิทยาศาสตร (SU) รอยละ
62.00 รองลงมามีแนวคิดทางวิทยาศาสตรแบบไมสมบูรณ(PU)รอยละ 20.00 มีแนวคิดทางวิทยาศาสตรคลาดเคลื่อน(MU)
รอยละ11.00 มี แนวคิดวิทยาศาสตรบางสวนและแนวคิดคลาดเคลื่อน(PU&MU ) รอยละ 7.00 และไมมีนักเรียนคนใดที่
ไมมีแนวคิด เมื่อผูเรียนไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานแลว เกิดองคความรูดวยตนเอง มีแนวคิดที่ถูกตอง
และการที่ จัด การเรี ย นรู ใ ห นั กเรี ย นสามารถสร างแบบจํา ลองที่ เ ป นตั วแทนสั ญ ลั กษณห รื อคํ าอธิบ ายหลั กการออกมาได
ยิ่ ง ส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นเกิด องค ค วามรู ส ง เสริ ม ความคิ ด วิเ คราะห สั ง เคราะห ทํ าให พั ฒ นาตนเองได อย างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ
สงผลใหผลสัมฤธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกวากอนเรียน
การจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานเนนการเรียนรูโดยผูเรียนเปนสําคัญ การสรางองคความรูดวยตนเอง
มีขั้นที่กระตุนใหผูเรียนเกิดความรูที่คงทน เชน ขั้นสรางแบบจําลองเบื้องตน (Produce Mental Model ) ขั้นที่นักเรียนมีการ
นําสมมติ ฐานที่คิ ดจากประเด็ นคํ าถามของตน มาสร างเป นแบบจําลอง โดยสอดคล องกับประเด็นที่จะศึ กษาและกําหนด
แนวทางในการรวบรวบขอมูล ขั้นรวบรวมขอมูล (Collect Data) ขั้นที่นักเรียนมีการรวบรวมขอมูลโดยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร มีการสังเกต สํารวจ สืบคนขอมูล ทดลอง เพื่อเปนขอมูล ที่ใชอธิบายแบบจําลองความคิดที่นักเรียนสรางขึ้ น
ขั้นทดสอบประเมินและปรับปรุงแบบจําลอง(Test Evaluate and Revise Model) ขั้นการสรางแบบลอง ขั้นการรวบรวม
ขอมูล การทดลอง และปรับปรุงแบบจําลอง ซึ้งเนนกระบวนการการคิดละลงมือทํา จึงสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกวาการสอนแบบปกติ สอดคลองกับงานวิจัยของ โกเมศ นาแจง (2554, หนา 136) ที่ไดศึกษาการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช MCIS ที่มีต อความสามารถในการสรางแบบจําลองทางวิทยาศาสตรและมโนทัศ นnเรื่อง กฎการเคลื่อนที่และ
แบบของการเคลื่อนที่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยมโนทัศน เรื่อง กฎการเคลื่อนที่
และแบบของการเคลื่อนที่ หลั งเรี ยนเฉลี่ย รอยละ 70.45 ซึ่ง สูงกวาเกณฑ ที่กําหนดคือ รอยละ 70 นักเรีย นกลุ มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ ย มโนทั ศ นเ รื่ อ ง กฎการเคลื่ อนที่ แ ละแบบของการเคลื่ อนที่ สู ง กว านั กเรี ย นกลุ ม ควบคุ ม อย า งมี นัย สํ า คั ญ
ทางสถิติที่ระดับ0.05
ดวยเหตุดังกลาวจึงสงผลใหนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาการสอนแบบปกติ
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2.เจตคติตอวิทยาศาสตร
ผลการศึ ก ษาเจตคติ ต อ วิท ยาศาสตร นั ก เรี ย นชั้ นมั ธ ยมศึ กษาป ที่ 4 ที่ ไ ด รั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู โ ดย
ใช แ บบจําลองเปนฐาน พบวา เจตคติ ต อวิท ยาศาสตร ห ลั ง เรี ย นสู งกวากอนเรี ย น อย างมี นัย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
สอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน
มีเจตคติตอวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ได รับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 2 สามารถอภิปรายไดวา เจตคติตอวิทยาศาสตร คือ ความรูสึก หรือความคิดเห็น
ความเชื่อถือของนักเรียน อาจเปนทางบวกหรือทางลบ อันเปนผลมาจากการเรียนรูและประสบการณ หลังจากไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ซึ่งการจัดกิจกรรมโดยการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน เนนการเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูจากการ
ลงมือทําเพื่อสงเสริมเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร ซึ่งสอดคลองกับ การศึกษาของ การศึกษาของพอลลีน เดียรดและเรยมอนด
(Pauline; Deidre; & Raymond, 2005, หนา 84) ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนสรางแบบจําลองชีววิทยา
พบวา สามารถสงเสริมใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในมโนทัศนและเจตคติได ดังนั้น การจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลอง
เปนฐาน สามารถเปนแนวทางในการพัฒนาเจตคติใหดีขึ้น โดยครูผูสอนไดจัดประสบการณที่ถูกตองแกผูเรียน มีการสราง
แรงจูงใจใหความรูเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมใหเกิดการยอมรับ ปลูกฝงการอานใหผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูไดอยาง
เต็มที่ ปลูกฝ งความรับผิด ชอบ มีการใชคําถามที่ใ หเกิดเจตคติที่ดี มีการนําหลักจิตวิทยามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
สงเสริมใหเกิดเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร สอดคลองกับงานวิจัยของชัยยนต ศรีเชียงหา (2554, หนา 133-140) ที่ไดศึกษา
แนวคิ ด เรื่ องสมดุ ล เคมี แ ละเจตคติ ต อวิ ช าเคมี ข องนักเรี ย นชั้ นมั ธยมศึ ก ษาป ที่ 5 ด วยการจัด กิจ กรรมการเรี ย นรู โ ดยใช
แบบจําลองเปนฐานและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องสมดุล เคมีโดยใชแบบจําลองเปนฐาน ผลการศึกษาพบวา
นักเรียนสวนใหญมีแนวคิดวิทยาศาสตรบางสวนในแนวคิดเรื่องปฏิกิริยาเคมีที่ผันกลับได คาคงที่สมดุล และปจจัยที่มีผลตอ
ภาวะสมดุล นอกจากนี้ยังพบวามีนักเรียนที่มีแนวคิดคลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตร โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องภาวะสมดุล
ในปฏิกิริยาเคมี และหลักของเลอชาติเย ในระยะที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน สงเสริมใหนักเรียน
ไดลงมือปฏิบัติจริง มีปฏิสัมพันธกันกับเพื่อนในชั้นเรียน ใชกระบวนการสรางแสดงออก ทดสอบและประเมินแบบจําลองที่
สรางขึ้น ชวยใหนักเรียนสามารถอธิบายปรากฏการณตางๆ ในทั้งระดับมหภาคและระดับจุลภาคได ทําใหนักเรียนสามารถ
พัฒนาแนวคิดเรื่องสมดุลเคมีใหมีแนวคิดวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้น และยังพบวานักเรียนสวนใหญมีเจตคติตอการเรียนวิชาเคมีอยูใน
ระดับปานกลางในทุกๆ ดาน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของฮามีดะ มูสอ (2555, หนา 151-159) ที่ศึกษาแบบจําลอง
ทางความคิด เรื่อง กรด-เบสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ดวยกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานและศึกษา
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องกรด-เบสโดยใชแบบจําลองเปนฐาน ผลการศึกษาพบวา หลังจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู โดยใช แบบจําลองเป นฐานแลว นักเรียนสวนใหญรอยละ 46.0 มีแ บบจําลองทางความคิดสอดคลองบางสวน ในทุ ก
แนวคิด ยกเวนแนวคิดเรื่องทฤษฎีกรด–เบสและสารละลายบัฟเฟอรและนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาเคมี
การจัด การเรีย นรู โดยใชแ บบจําลองเปนฐานสามารถส งเสริม เจตคติที่ ดีต อวิทยาศาสตร ได เนื่องจากในแตล ะขั้ น
กิจกรรมการเรียนรูของการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานเปนกิจกรรมที่ไมงายหรือยากกินไป ทําใหนักเรียนประสบ
ความสําเร็จในการเรียนรู มีแรงจูงใจในการเรียน และเรียนรูอยางมีความสุข โดยกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน
เนนการสรางแบบจําลองเปนกลุม มีการแลกเปลี่ยนความคิด มีการยอมรับฟงความคิดเห็นของคนอื่น มีการสงเสริมการกลา
แสดงออก ลดความตรึงเครียดในชั้นเรียน ประกอบกับการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย มีความทาทายในการสรางแบบจําลองโดย
นักเรียนคิดเองแตมีขอบเขตเนื้อหาที่สอดคลองกับบทเรียน มีสื่อประกอบการเรียน เชน ภาพประกอบ วีดีทัศน ตัวอยางจริง
อุปกรณจําลอง การปน การวาดภาพ ซึ่งเราความสนใจของนักเรียนไดอยางดี ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในกาเรียนรู
อาจสงผลใหผูเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานมีเจตคติตอวิทยาศาสตรสูงกวาการสอนแบบปกติ
ดวยเหตุผลดวยเหตุดังกลาวจึงสงผลใหนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน มีเจตคติ
ตอวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และเจตคติตอวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช
จากผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน สามารถกระตุนใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร และเจตคติตอวิทยาศาสตรดีขึ้นดังนั้นครูผูสอน หรือผูมีหนาที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ควรสงเสริมใหนําไป
ปรับใชในกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เพื่อที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตรใหสูงขึ้นได
2. ขอเสนอแนะในการวิจัย
2.1 ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน ที่มีตอ ความสามารถในการคิดระดับตางๆ เชน
การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะหทางวิทยาศาสตร และ ความคิดสรางสรรค เปนตน ทั่งนี้อาจมีการศึกษาในปจจัย
อื่น เชน การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิทยาศาสตรเปนฐานเพื่อพัฒนาความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร เปนตน
2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาผลการจั ด การเรี ย นรู ใ นวิธี อื่น ๆที่ ส ามารถพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและเจตคติ ต อ
วิทยาศาสตร เชน การจัดการเรียนรูตามแนวคิด Stem Education
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บทคัดยอ
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับตนของประเทศไทย และสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบน
ทองถนนประเทศไทยสูง เมื่อเทีย บกับ ประเทศอื่น โดยเฉพาะอย างยิ่ง ช วงเทศกาลปใ หมซึ่งเป นช วงเวลาของการเดิ นทาง
ทองเที่ ยวและเฉลิมฉลอง การวิจัย นี้มีวัตถุ ประสงคเพื่อศึ กษาปจจัยที่สง ผลตอการเสีย ชีวิตจากอุบัติเ หตุบนท องถนนในชาง
เทศกาลปใหม และสรางตัวแบบในการพยากรณโอกาสการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทองถนน โดยใชการวิเคราะหการถดถอย
ลอจิสติก ขอมูลที่นํามาวิเคราะหเปนขอมูลผูบาดเจ็บและเสียชีวิตในเทศกาลปใหมระหวาง 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 5
มกราคม พ.ศ. 2558 จากสถาบันการแพทยฉุกเฉิน
จากผลการวิเคราะหพบวาปจจัยที่สงผลตอโอกาสการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทองถนน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ไดแก อายุ, ถนนที่เกิดอุบัติเหตุ, สถานะผูที่เกิดเหตุ, ประเภทรถคูกรณี, มาตรการปองกันความปลอดภัย และการดื่ม
แอลกอฮอล
คําสําคัญ: การวิเคราะหถดถอยลอจิสติก, การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ, เทศกาลปใหม
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Abstract
The accident on road is a cause of death in Thailand. The statistics on deaths from road
accidents in Thailand are high compared to other countries, especially New Year Festival. The New Year
Festival is an important period, where the number of the accident mostly happened, because of most
travelling in this period. This research purpose is to investigate the factors influenced the deaths from
road accident during New Year Festival and to present the model for predicting the chance of death from
road accident. In order to achieve the objectives, the logistic regression analysis has been used to analyze
the accident data between December 30, 2014 to January 5, 2015, providing by National Institute for
Emergency Medicine.
The results shown that various factors as following; age, roads, state of people, security and
safety rules, and alcohol drinking have been statistically significant of the fatality from accident on road
between New Year Festival in Thailand.
Keywords: Logistics regression analysis, Fatality from accident, New year Festival
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บทนํา
ปญหาอุบัติเหตุบนทองถนนในปจจุบันนี้นับเปนปญหาสําคัญของประเทศตางๆ ทั่วโลกซึ่งองคการอนามัยโลก (World
Health Organization : WHO) ไดรายงานดานความปลอดภัยบนทองถนน ป พ.ศ.2558 พบวาในแตละปจะมีคนเสียชีวิตจาก
การจราจรบนทองถนน 1.25 ลานคน ประเทศไทยถูกจัดใหอยูในอันดับ 2 ของโลก และเปนอันดับ 1 ของอาเซียน โดยมีคน
ไทยตายบนถนนใน ถึ ง 24,237 คน หรื อคิด เป น 36.2 คนตอประชากรหนึ่งแสนคนสู ง กวาค าเฉลี่ ยของทั้ งโลกถึ ง 2 เท า
(องคการอนามัยโลก, 2015) นอกจากนี้สํานักโรคไมติดตอ กระทรวงสาธารณสุขไดรายงานผลการศึกษาวาสาเหตุการเสียชีวิต
จากการเกิดอุบัติเหตุอยูอันดับที่ 3 รองจากโรคมะเร็งและโรคความดันเลือดสูง (สํานักโรคไมติดตอ, 2557) โดยเฉพาะสําหรับ
ช วงเทศกาลป ใ หม เ ป นช วงเวลาที่ มี ป ระชาชนจํ านวนมากใช ร ถใช ถ นนในการเดิ นทางกลั บ ภู มิ ลํ าเนาและท องเที่ ย วตาม
ตางจัง หวัด ทําให มีค วามเสี่ย งต อการเกิดอุบัติ เหตุบ นท องถนนสูง ที่สุ ดเมื่อเปรีย บเทีย บกับช วงเวลาปกติแ ละชวงเทศกาล
สงกรานตจากขอมูลของศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนระหวางป พ.ศ. 2556–2558 พบวาในชวงปกติจะมีอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นเฉลี่ยวันละ 182 ครั้ง และมีผูเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 19 คน สวนในชวงเทศกาลสงกรานตจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเฉลี่ยวันละ
438 ครั้ง และมีผูเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 48 คน ในขณะที่ชวงเทศกาลปใหมมีอุบัติเหตุเฉลี่ยวันละ 445 ครั้ง และมีผูเสียชีวิตเฉลี่ย
วันละ 51 คน ซึ่งกอใหเกิดการสูญเสียทั้งชีวิตหรือทุพพลภาพและทรัพยสินซึ่งผลกระทบตอครอบครัว สังคม และเศรษฐกิจ
ของประเทศ (ศูนยกลางรวบรวมขอมูลขาวสารและความปลอดภัยบนทองถนน, 2559) นอกจากนั้นไดมีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนมากมายทั้งใน และตางประเทศ อาทิเชน จรัสศรี และ อนามัย (2554) ศึกษาปจจัยที่กอใหเกิด
ความพิ การจากอุบัติเ หตุ นัช ชา (2558) ศึกษาการเสี ยชี วิต จากอุบั ติเหตุโ ดยรถจักรยานยนต ในเขตพื้นที่ จัง หวัด ระยอง
ประเทศไทย Wedagama และ Dissanayake (2009) วิเคราะหปจจัยการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
และ Zhu ( 2014) ศึ กษาป จจัย ที่ส งผลต อความรุ นแรงจากการชนกันระหวางรถจักรยานยนต กับ รถยนต โดยใชข อมู ล
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา เปนตน
อยางไรก็ตามประเทศไทยไดพยายามหาแนวทาง และกําหนดมาตรการและกฎหมายตางๆ เพื่อลดจํานวนอุบัติเหตุบน
ทองถนน รวมถึงการรณรงคในหลากหลายรูปแบบเพื่อสรางความตระหนักใหกับผูใชทองถนนอยางตอเนื่องโดยเฉพาะชวงเวลา
เทศกาลปใหมและสงกรานต แตกลับพบวายังมีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทองถนนจํานวนมากดูไดจากชวงปใหมที่ผานมา โดย
สาเหตุอาจเกิดจากนโยบายหรือมาตรการการปองกันนั้นอาจจะยังไมตรงกับปจจัยที่สงผลใหเกิดเสียชีวิตจาดอุบัติเหตุบนทอง
ถนนอยางแทจริง ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอโอกาสการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทองถนน กรณีศึกษาชวง
เทศกาลปใหม เนื่องจากเปนชวงเวลาที่มีสถิติการเสียชีวิตสูงกวาเทศกาลงสกรานต และชวงเวลาปกติ โดยใชการวิเคราะหการ
ถดถอยลอจิสติก (Logistic regression) เพื่อเปนแนวทางในการลดจํานวนผูเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน กรณีศึกษาชวงเทศกาลปใหม โดยใช
การวิเคราะหการถดถอยลอจิสติก
2. เพื่อสรางตัวแบบในการพยากรณโอกาสของการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน กรณีศึกษาชวงเทศกาล
ปใหม โดยใชการวิเคราะหการถดถอยลอจิสติก
ระเบียบวิธีวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัยแบงออกเปน 3 สวน ไดแก การรวบรวมขอมูล ตัวแบบที่ใชในการวิเคราะหขอมูล และการดําเนินการวิจัย
1. การรวบรวมขอมูล
การวิจัยในครั้งนี้ไดทําการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) จากสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
(2558) โดยรวบรวมขอมูลบุคคลที่ ประสบอุบัติเหตุจากการเกิด อุบัติเหตุบนทองถนนในชวงเทศกาลปใหมซึ่งเปนชวง 7 วัน
อันตราย ตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558 จํานวนรวม 24,117 ราย โดยขอมูลดังกลาว
ไดเผยแพรผานทางเว็บไซต www.data.co.th และจาการตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของขอมูล พบขอมูลที่มีความ
สมบูรณ จํานวนทั้งสิ้น 20,897 ราย ประกอบดวยตัวแปรดังนี้
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ตัวแปรตาม คือ สถานภาพหลังจากเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งแบงเปนการเสียชีวิต และการรอดชีวิตจาการเกิดอุบัติเหตุบน
ทองถนนในชวงเทศกาลปใหม
ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยที่สงผลตอการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน จํานวน 9 ตัวแปร ไดแก
(1) ชวงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ แบงเปน ชวงเวลา 06.01 – 12.00 น. ชวงเวลา 12.01 – 18.00 น. ชวงเวลา 18.01
– 0.00 น. และชวงเวลา 00.01 – 06.00 น.
(2) เพศ แบงเปน ชาย และหญิง
(3) ชวงอายุ แบงเปน ชวงอายุนอยกวา 20 ป ชวงอายุ 20 – 29 ป ชวงอายุ 30 – 39 ป ชวงอายุ40 – 49 ป ชวง
อายุ50 – 59 ป และชวงอายุ 60 ปขึ้นไป
(4) ถนนที่เกิดอุบัติเหตุ แบงเปน ถนนทางหลวง ถนนในเมือง และถนนชนบท
(5) สถานะของผูที่เกิดอุบัติเหตุ แบงเปน ผูขับขี่ ผูโดยสาร และคนเดินเทา
(6) ประเภทรถผูกอเหตุ แบง เป น ไมมี /ล มเอง รถจักรยานยนต รถยนต นั่ง สวนบุค คล/แท็ กซี่ รถกระบะ รถ
โดยสารสาธารณะ และอื่นๆ
(7) ประเภทรถคูกรณี แบงเปน ไมมี/ลมเอง รถจักรยานยนต รถยนตนั่งสวนบุคคล/แท็กซี่ รถกระบะ รถโดยสาร
สาธารณะ และอื่นๆ
(8) มาตรการปองกันความปลอดภัย แบงเปน ปฏิบัติ และไมปฏิบัติ
(9) การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล แบงเปน ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
โดยในแตละกลุมของตัวแปรทั้งหมดถูกกําหนดรหัสเพื่อแปลงใหเปนตัวแปรหุน (Dummy)
2. การวิเคราะหขอมูลดวยการถดถอยลอจิสติก
ในงานวิจัยนี้มีตัวแปรตามเปนตัวแปรเชิงกลุมซึ่งแบงเปน การเสียชีวิต และการรอดชีวิตจาการเกิดอุบัติเหตุบนทอง
ถนน ซึ่งสอดคลองกับการวิเคราะหถดถอยโลจิสติกซึ่ง ตัวแปรตาม Y มี 2 คา คือ 1 กรณีเปนเหตุการณที่สนใจ และ 0 กรณี
เปนเหตุการณที่ไมสนใจ ซึ่งเปนลักษณะการแจกแจงแบบเบอรนูลี (Bernoulli distribution) มีคาพารามิเตอร  i นั่นคือ
Yi  1 และ

P(Yi 1)   i1 (1   i )11   i

Yi  0 และ

P(Yi  0)   i0 (1   i )10  1   i

สามารถเขียนตัวแบบถดถอยลอจิสติกเมื่อตัวแปรตาม Yi เปนตัวแปรสุมที่มีการแจกแจงแบบเบอรนูลี ไดดังนี้
Yi 

exp( 0  1 X 1i   2 X 2i  ...    k X kn )
 i
1  exp( 0  1 X 1i   2 X 2i  ...    k X kn )

, i  1, 2,..., n

(1)

เมื่อกําหนดให
คือ ตัวแปรตามที่มาจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบเบอรนูลี และมีคาคาดหวัง  i
1 ,  2 ,...,  k คือ สัมประสิทธิ์การถดถอยซึ่งสามารถประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธีภาวะนาจะเปนสูงสุด
(Maximum likelihood estimation)
X 1i , X 2i ,..., X ki คือ ตัวแปรอิสระ
n คือ จํานวนคาสังเกต
 i คือความคลาดเคลื่อนสุม
จากสมการ (1) คาคาดหวังของตัวแบบการถดถอยลอจิสติก โดยมีขอกําหนดเบื้องตนวา คาเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนเปน 0
หรือ E   i   0
Yi

 i  P(Yi  1)  E (Yi ) 

exp( 0  1 X 1i   2 X 2i  ...   k X kn )
1  exp( 0  1 X 1i   2 X 2 i  ...   k X kn )

(2)

เนื่องจากสมการถดถอยไมเปนเชิงเสนตรง จึงปรับใหอยูในรูปแบบถดถอยเชิงเสนเพื่อใหสะดวกตอการนําไปใชงาน
โดยแปลงคาดวยการประมาณคาพารามิเตอรในรูปแบบลอจิท (logit transformation) หรือที่เรียกกันวาคา “ล็อกออด (log
odds)” มีรูปแบบดังนี้
  
logit( )  ln  i   0  1 X1i   2 X 2i  ...    k X kn
1i 

(3)
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การวิเคราะหถดถอยลอจิสติกมีขอตกลงในการวิเคราะหเบื้องตน ดังนี้
(1) ตัวแปรตาม (y) กรณีวิเคราะหการถดถอยลอจิสติก (Logistic regression) มี 2 คาคือ 0 กับ 1 โดยกําหนดให
กลุมที่สนใจมีคาเปน 1 กลุมที่ไมสนใจมีคาเปน 0 สําหรับ ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรทํานาย (x) เปนตัวแปรที่ระดับขอมูลอยูใน
ระดับชวง (Interval scale) ขึ้นไป กรณีที่เปนขอมูลเชิงกลุมใหแปลงเปนตัวแปรหุน (Dummy variable)
(2) คาเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนเปน 0 หรือ E(i )  0
(3) ตัวแปรอิสระไมเกิดปญหาความสัมพันธเชิงเสนแบบพหุ (Multicollinearity)
(4) การวิเคราะหการถดถอยลอจิสติกจะตองใชขนาดตัวอยาง (n) มากกวาการวิเคราะหการถดถอยแบบปกติ โดย
ขนาดตัวอยางตองมากกวาหรือเทากับ 30 เทาของจํานวนตัวแปรอิสระ หรือ n  30 p เมื่อกําหนดให p เปนจํานวนตัวแปร
อิสระ
3. การดําเนินการวิจัย
(1) ตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของขอมูล คัดเลือกตัวแปรอิสระเบื้องตนดวยการทดสอบ
ความสัมพันธระกวางตัวแปรตามและตัวแปรอิสระโดยวิธีการทดสอบไคกําลังสอง (Chi-square test)
(2) นําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหโดยใช การวิเคราะหการถดถอยลอจิสติก (Binary logistic regression) เพื่อหา
ปจจัยที่สงผลตอโอกาสการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน ดังนี้
- กําหนดรหัสใหกับตัวแปรตามและตัวแปรอิสระเพื่อแปลงตัวแปรอิสระใหเปนตัวแปรหุน (Dummy)
- คัดเลือกตัวแบบถดถอยลอจิสติก จะใชวิธีของ Enter โดยการเลือกตัวแปรอิสระทั้งหมดเขาสมการ ถา
ตัวแปรอิสระตัวใดมีคาพี ( P – value) มากกวา 0.05 จะตัดตัวแปรอิสระนั้นออก แตถาตัวแปรอิสระตัวใดมีคา คาพี ( P –
value) ไมมากกวา 0.05 ใหคงไวและนําตัวแปรที่เหลือมาวิเคราะหใหมอีกครั้ง
- ประมาณคาสัมประสิทธิ์การถดถอยดวยวิธีภาวะนาจะเปนสูงสุด (Maximum likelihood estimation)
และการทดสอบคาสัมประสิทธิ์การถดถอยดวยสถิติ Wald
- ทดสอบความเหมาะสมของตัวแบบถดถอยลอจิสติก โดยใชวิธีของ Hosmer and Lemeshow ถาตัว
แบบมีความเหมาะสมคาพี ( P – value) มากกวา 0.05 และใชคา Cox&Snell R square เพื่อดูความสามารถของตัวแปร
อิสระในการอธิบายตัวแปรตาม
- ประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบถดถอยลอจิสติกที่ใชในการพยากรณ โดยพิจารณาจุดตัด (Cut value)
ในเปน 0.5, 0.3, 0.1, 0.08 และ 0.06
(3) การตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนของ การวิเคราะหการถอถอยลอจิสติก
(4) สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
ผลการวิจัย
การวิจัย ในครั้ ง นี้มี วัต ถุ ป ระสงค เ พื่ อศึกษาป จจัย ที่ ส ง ผลต อโอกาสการเสี ยชี วิต จากการเกิด อุบั ติ เ หตุ บ นท องถนน
กรณีศึกษาชวงเทศกาลปใหม โดยแบงผลการวิเคราะหเปน 3 สวน ไดแก ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนและความสัมพันธ
ของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ ผลการวิเคราะหการถดถอยลอจิสติก และการตรวจสอบความเหมาะสมของของตัวแบบ
ดังตอไปนี้
1. ผลการข อมู ล เบื้ องต นและความสั ม พั นธข องตั วแปรตามและตั วแปรอิส ระ แสดงจํานวนและร อยละของการ
เสียชีวิต/รอดชีวิต จําแนกตามตัวแปรอิสระ และการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระโดยใชสถิติไคกําลัง
สองแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของการเสียชีวิต/รอดชีวิต จําแนกตามตัวแปรอิสระ
เสียชีวิต
รอดชีวิต
ตัวแปรอิสระ
( Independent Variable ) จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
ชวงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ
00.01 – 06.00 น.
27
14.7
2,668
12.9
06.01 – 12.00 น.
44
23.9
4,369
21.1

สถิติทดสอบไคกําลังสอง
คาสถิติ
คาพี
2.156

0.541
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12.01 – 18.00 น.
59
18.01 – 24.00 น.
54
เพศ
ชาย
140
หญิง
44
ชวงอายุ
ชวงอายุนอยกวา 20 ป
34
ชวงอายุ 20 – 29 ป
37
ชวงอายุ 30 – 39 ป
39
ชวงอายุ 40 – 49 ป
23
ชวงอายุ 50 – 59 ป
19
ชวงอายุ 60 ปขึ้นไป
32
ถนนที่เกิดอุบัติเหตุ
ถนนในเมือง
17
ถนนทางหลวง
85
ถนนชนบท
82
สถานะผูที่เกิดอุบัติเหตุ
คนเดินเทา
14
ผูขับขี่
138
ผูโดยสาร
32
ประเภทรถผูกอเหตุ
รถโดยสารสาธารณะ
1
ไมมี/ลมเอง
11
รถจักรยานยนต
129
รถยนตนั่งสวนบุคคล/แท็กซี่ 11
รถกระบะ
18
อื่นๆ
14
ประเภทรถคูกรณี
รถโดยสารสาธารณะ
10
ไมมี/ลมเอง
69
รถจักรยานยนต
11
รถยนตนั่งสวนบุคคล/แท็กซี่ 32
รถกระบะ
47
อื่นๆ
15
มาตรการปองกันความปลอดภัย
ไมปฏิบัติ
166
ปฏิบัติ
18
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ไมดื่ม
102
ดื่ม
82

32.1
29.3

7,575
6,101

36.6
29.5

76.1
23.9

13,610
7,103

65.7
34.3

8.731

0.003

18.5
20.1
21.2
12.5
10.3
17.4

7,161
4,732
3,120
2,522
1,819
1,359

34.6
22.8
15.1
12.2
8.8
6.6

51.504

0.000

9.2
46.2
44.6

3,641
5,438
11,634

17.6
26.3
56.2

39.066

0.000

7.6
75.0
17.4

485
15,004
5,224

2.3
72.4
25.2

25.800

0.000

0.5
6.0
70.1
6.0
9.8
7.6

205
413
17,153
634
1,081
1,227

1.0
2.0
82.8
3.1
5.2
5.9

39.304

0.000

5.4
37.5
6.0
17.4
25.5
8.2

209
12,201
3,135
1,667
2,299
1,202

1.0
58.9
15.1
8.0
11.1
5.8

136.717

0.000

90.2
9.8

16,836
3,877

81.3
18.7

9.601

0.002

55.4
44.6

13,635
7,078

65.8
34.2

8.747

0.003

จากตารางที่ 1 พบวามีผูเสียชีวิตจํานวน 184 ราย คิดเปนรอยละ 0.9 จําแนกตามตัวแปรอิสระที่ใชศึกษาไดดังนี้
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ตัวแปรชวงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ พบวามีผูเสียชีวิตในชวงเวลา 12.01 – 18.00 น. สูงสุด คิดเปนรอยละ 32.1 รองลงมา
เปนชวงเวลา 18.01 – 24.00 น. และ ชวงเวลา 06.01 – 12.00 น. คิดเปน รอยละ 29.3และ 23.9 ตามลําดับ และจาก
สถิติทดสอบไคกําลังสอง ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุไมมีความสัมพันธกับชวงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ
จําแนกตามตัวแปรเพศ พบวามีผูเสียชีวิตเปนเพศชายมากเพศหญิง คิดเปนรอยละ 76.1 และ 23.9 ตามลําดับ และ
จากสถิติทดสอบไคกําลังสอง ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมีความสัมพันธกับเพศของผูประสบเหตุ
จําแนกตามตัวแปรชวงอายุ พบวามีผูเสียชีวิตอยูในชวงอายุ 30 – 39 ปสูงสุด คิดเปนรอยละ 21.2 รองลงมาเปนชวง
อายุ 20 – 29 ป และ ชวงอายุนอยกวา 20 ป คิดเปนรอยละ 20.1 และ 18.5ตามลําดับ และจากสถิติทดสอบไคกําลังสอง ที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมีความสัมพันธกับอายุของผูประสบเหตุ
จําแนกตามตัวแปรถนนที่เกิดอุบัติเหตุ พบวามีผูเสียชีวิตบนถนนทางหลวงสูงสุด คิดเปนรอยละ 46.2 รองลงมาบน
ถนนชนบท และถนนในเมือง คิดเปนรอยละ 44.6 และ 9.2 ตามลําดับ และจากสถิติทดสอบไคกําลังสอง ที่ระดับนัยสําคัญ
0.05 พบวา การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมีความสัมพันธกับถนนที่เกิดอุบัติเหตุ
จําแนกตามตัวแปรสถานะ พบวามีผูเสียชีวิตเปนผูขับขี่สูงสุด คิดเปนรอยละ 75 รองลงมาเปนผูโดยสารและคนเดินเทา
คิดเปนรอยละ 17.4 และ 7.6 ตามลําดับ และจากสถิติทดสอบไคกําลังสอง ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา การเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุมีความสัมพันธกับสถานะของผุประสบเหตุ
จําแนกตามตัวแปรประเภทรถผูกอเหตุ พบวามีผูเสียชีวิตเปนรถจักรยานยนตสูงสุด คิดเปนรอยละ 70.1 รองลงมา
เปนรถกระบะ และ รถอื่นๆ คิดเปนรอยละ 9.8 และ 7.6 ตามลําดับ และจากสถิติทดสอบไคกําลังสอง ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
พบวา การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมีความสัมพันธกับประเภทรถผูกอเหตุ
จําแนกตามตัวแปรประเภทรถคูกรณี พบวามีผูเสียชีวิตเปนรถไมมี/ลมเองสูงสุด คิดเปนรอยละ 37.5 รองลงมาเปนรถ
กระบะ และ รถยนตนั่งสวนบุคคล/แท็กซี่ คิดเปนรอยละ 25.5 และ 17.4 ตามลําดับ และจากสถิติทดสอบไคกําลังสอง ที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมีความสัมพันธกับประเภทรถคูกรณี
จําแนกตามตัวแปรมาตรการปองกันความปลอดภัยพบวามีผูเสียชีวิตเปนผูที่ไมปฏิบัติมากกวาผูปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันความปลอดภัย คิดเปนรอยละ 90.2 และ 9.8 ตามลําดับ และจากสถิติทดสอบไคกําลังสอง ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
พบวา การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมีความสัมพันธกับมาตรการปองกันความปลอดภัย
จําแนกตามตัวแปรการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวามีผูเสียชีวิตเปนผูที่ไมดื่มมากกวาผูที่ดื่ม คิดเปนรอยละ 55.4
และ 44.6 ตามลํ าดั บ และจากสถิ ติ ท ดสอบไคกําลั ง สอง ที่ ร ะดั บ นัย สํ าคั ญ 0.05 พบวา การเสี ย ชี วิต จากอุบั ติ เ หตุ มี
ความสัมพันธกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
จาการผลการการทดสอบความสัมพันธดวยสถิติไคกําลังสองและทําการคัดเลือกตัวแปรอิสระเบื้องตน พบวาตัวแปร
อิสระที่มีความสัมพันธกับตัวแปรตามจํานวน 8 ตัวแปร จากทั้งหมด 9 ตัวแปร ไดแก เพศ, ชวงอายุ, ถนนที่เกิดอุบัติเหตุ,
สถานะผูที่เกิดอุบัติเหตุ, ประเภทรถผูกอเหตุ, ประเภทรถคูกรณี, มาตรการปองกันความปลอดภัย, การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล และนําตัวแปรอิสระดังกลาววิเคราะหถดถอยลอจิสติก
2. ผลการวิเคราะหถดถอยลอจิสติก แสดงการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการเสียชีวิตการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ
และพยากรณโอกาสการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ กรณีศึกษาชวงเทศกาลปใหม โดยการแปลงตัวแปรอิสระใหอยูในรูปของ
ตัวแปรหุน (Dummy) ทําการคัดเลือกเขาสูตัวแบบดวยวิธี Enter พบวาปจจัยที่สงผลตอการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จํานวน 6
ตัวแปร ไดแก อายุ, ถนนที่เกิดอุบัติเหตุ, สถานะผูที่เกิดเหตุ, ประเภทรถคูกรณี, มาตรการปองกันความปลอดภัย และการดื่ม
แอลกอฮอล โดยไดคาประมาณสัมประสิทธิ์การถดถอย ( ̂ ) และการทดสอบคาสัมประสิทธิ์การถดถอยดวยสถิติ Wald ดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คาประมาณสัมประสิทธิ์การถดถอย และการทดสอบคาสัมประสิทธิ์การถดถอย
ตัวแปร
คาคงที่
ชวงอายุ

̂

-3.454

ความคลาดเคลื่อน
Wald
มาตรฐาน
0.519
44.357
32.531

องศาเสรี

คาพี

Exp ( ˆ )

1
5

0.000
0.000

0.032
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ชวงอายุ 20 – 29 ป
ชวงอายุ 30 – 39 ป
ชวงอายุ 40 – 49 ป
ชวงอายุ 50 – 59 ป
ชวงอายุ 60 ปขึ้นไป
ถนนที่เกิดอุบัติเหตุ
ถนนทางหลวง
ถนนชนบท
สถานะผูที่เกิดอุบัติเหตุ
สถานะผูขับขี่
สถานะผูโดยสาร
ประเภทรถคูกรณี
ไมมี/ลมเอง
รถจักรยานยนต
รถยนตนั่งสวนบุคคล/แท็กซี่
รถกระบะ
อื่นๆ
มาตรการการปองกัน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

X 11
X12
X13
X14
X15
X 21
X 22
X 31
X 32
X 41
X 42
X 43
X 44
X 45
X 51
X 61

0.395
0.809
0.488
0.599
1.366

0.244
0.243
0.277
0.293
0.254

1.137
0.528

0.269
0.272

- 0.863
- 1.390

0.304
0.342

- 2.033
- 2.548
- 0.758
- 0.756
-1.119
-0.937
0.480

0.362
0.453
0.377
0.364
0.427
0.257
0.165

2.619
11.068
3.103
4.186
28.973
24.392
17.887
3.777
17.050
8.043
16.552
81.862
31.535
31.589
4.030
4.322
6.878
13.298
8.497

1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1

0.106
0.001
0.078
0.041
0.000
0.000
0.000
0.052
0.000
0.005
0.000
0.000
0.000
0.000
0.045
0.038
0.009
0.000
0.004

1.484
2.245
1.630
1.820
3.920
3.117
1.696
0.422
0.249
0.131
0.078
0.469
0.469
0.327
0.392
1.616

จากตารางที่ 2 สามารถอธิบายสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปของ odd ratio หรือ Exp ( ̂ ) ไดดังนี้ เมื่อตัวแปรอื่นๆ
คงที่ ผูป ระสบเหตุใ นช วงอายุ 60 ป ขึ้นไป มี โอกาสเสีย ชีวิตสู งที่ สุด เป น 3.920 เท า เมื่ อเทีย บกับผู ที่อายุ นอยกวา 20 ป
รองลงมา คือชวงอายุ 30 -39 ป เปน 2.245 เทา ชวงอายุ 50 – 59 ป เปน 1.820 เทา ชวงอายุ 40 – 49 ป เปน 1.820 เทา
และชวงอายุ 20 – 29 ป เปน 1.484 เทา เมื่อเทียบกับผูที่อายุนอยกวา 20 ป ตามลําดับ
เมื่อตัวแปรอื่นๆ คงที่ ผู ประสบเหตุที่ เกิดบนถนนทางหลวง มีโอกาสเสียชี วิต สูง ขึ้นกวาถนนในเมื อง 3.117 เท า
รองลงมาคือ ถนนชนบทมีโอกาสเสียชีวิตสูงกวาถนนในเมือง 1.696 เทา นอกจากนั้นผูประสบเหตุที่มีสถานะเปนผูขับขี่ มี
โอกาสเสียชีวิตต่ํากวาที่มีสถานะเดินเทา 0.422 เทา และสถานะผูโดยสารมีโอกาสเสียชีวิตต่ํากวาที่มีสถานะเดินเทา 0.249
เทา
กรณีที่รถของคูกรณีเปนรถกระบะ และรถยนตนั่งสวนบุคคล/แท็กซี่ มีโอกาสเสียชีวิตต่ํากวารถโดยสารสาธารณะ
0.469 เทา รองลงมาคือ อื่นๆ ลดลง 0.372 เทา ไมมี/ลมเองลดลง 0.131 เทา และจักรยานยนตลดลง 0.078 เทา เมื่อเทียบ
กับรถโดยสารสาธารณะ ตามลําดับ เมื่อตัวแปรอื่นๆ คงที่
เมื่อตัวแปรอื่นๆ คงที่ ผูประสบเหตุที่ปฏิบัติตามมาตรการการปองกันมีโอกาสเสียชีวิตลดลง 0.392 เทาเมื่อเทียบกับ
ผูไมป ฏิบัติ ตาม นอกจากนี้ผูป ระสบเหตุ ที่ดื่ม เครื่ องดื่ม แอลกอฮอลมี โอกาสเสี ยชีวิตสูงขึ้ น 1.616 เทาเมื่อเทียบกับผู ไมดื่ ม
แอลกอฮอล
สามารถสรางตัวแบบการพยากรณโอกาสของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทองถนน กรณีศึกษาในชวงเทศกาลปใหม
ไดดังนี้
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 3.454  0.395 X11  0.809 X 12  0.488 X 13



  0.599 X 14  1.366 X 15  1.137 X 21  0.528 X 22 
exp   0.863 X 31  1.390 X 32  2.033 X 41  2.548 X 42 


  0.758 X 43  0.756 X 44  1.119 X 45  0.937 X 51 
  0.480 X



61
P ( y  1)   i 
 3.454  0.395 X11  0.809 X 12  0.488 X 13



0.599
1.366
1.137
X
X
X
0.528
X




14
15
21
22


1  exp   0.863 X 31  1.390 X 32  2.033 X 41  2.548 X 42 


  0.758 X 43  0.756 X 44  1.119 X 45  0.937 X 51 
  0.480 X



61

(4)

3. การประเมินความเหมาะสมของของตัวแบบ
ตารางที่ 3 การทดสอบความเหมาะสมของสมการการถดถอยลอจิสติก
Hosmer & Lemeshow
11.238

องศาเสรี
8

คาพี
0.186

จากตารางที่ 3 การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบตัวแบบการพยากรณโอกาสของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
บนทองถนน โดยสถิติทดสอบ Hosmer & Lemeshow Test พบวา คาสถิติ Hosmer & Lemeshow เทากับ 11.238 และ
คาพีเทากับ 0.186 สรุปไดวาตัวแบบมีความเหมาะสมกับขอมูลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
การตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนสําหรับการวิเคราะหถดถอยลอจิสติก กรณีที่ตัวแปรอิสระทั้งหมดแปลงเปนตัวแปร
หุน คือ คาเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนจะมีคาเขาใกล 0 จากตัวแบบในสมการที่ (4) พบวา คาเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนจาก
การวิเคราะหไดเทากับ 0.0000473 ซึ่งมีคาเขาใกล 0 แสดงดังตารางที่ 4 และเนื่องจากตัวแปรอิสระทุกตัวเปนขอมูลเชิงกลุม
จึงทําใหตัวแปรอิสระไมเกิดปญหาความสัมพันธเชิงเสนแบบพหุ นอกจากนี้ขนาดตัวอยางที่ใชในการวิเคราะหเทากับ 20,897
รายซึ่งมากกวา 30 เทาของจํานวนตัวแปรอิสระ ซึ่งตัวแบบที่ไดสอดคลองตามขอตกลงเบื้องตน
ตารางที่ 4 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
จํานวน
คาความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน

20897

คา
ต่ําสุด
0.7924

คาสูงสุด

คาเฉลี่ย

30.56688 0.0000473

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.98875209

ในการประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบในสมการที่ (4) ผลจากการคํานวณคา Nagelkerke R square เทากับ
0.098 นั่นก็คือตัวแปรอิสระสามารถพยากรณตัวแปรตามได 9.8% นอกจากนี้การประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบที่ใชใน
การพยากรณ เมื่อกําหนดจุดตัด (Cut value) ในการแบงกลุมเปน 0.5, 0.3, 0.1, 0.08 และ 0.06 พบวาที่จุดตัดแบงกลุม 0.5
ใหคารอยละของการพยากรณถูกตองในภาพรวมสูงสุดที่ 99.1% แตเมื่อพิจารณารายกลุมพบวา การพยากรณกลุมเสียชีวิต
ถูกตองเพียงรอยละ 0.0 เทานั้น ซึ่งหากตองการเพิ่มคาพยากรณกลุมเสียชีวิตใหถูกตองมากขึ้น สามารถทําไดโดยลดคาจุดตัด
แบงกลุมลง โดยจุดตัดแบง 0.06 จะสามารถพยากรณกลุมเสียชีวิตไดถึง 13.6% แตคาพยากรณถูกตองภาพรวมทั้งตัวแบบจะ
ลดลงที่ 98.2% ดังแสดงตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการประเมินความเหมาะสมของจุดตัดแบงกลุมตัวแบบลอจิสติก
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จุดตัด
0.5
0.3
0.1
0.08
0.06

กลุม
รอดชีวิต
เสียชีวิต
Overall model
รอดชีวิต
เสียชีวิต
Overall model
รอดชีวิต
เสียชีวิต
Overall model
รอดชีวิต
เสียชีวิต
Overall model
รอดชีวิต
เสียชีวิต
Overall model

รอดชีวิต
20,713
184
20,713
184
20,672
176
20,642
169
20,506
159
-

ผลการทํานาย
เสียชีวิต
รอยละของการทํานายถูกตอง
0
100.0
0.0
0
99.1
0
100.0
0.0
0
99.1
41
99.8
8
4.3
99.0
71
99.7
15
8.2
98.9
235
99.0
25
13.6
98.2

สรุปและอภิปรายผล
การวิเ คราะห ป จจัย ที่ ส ง ผลต อโอกาสการเสี ย ชี วิต จากอุบั ติ เ หตุ บ นท อ งถนน กรณีศึ กษาช วงเทศกาลป ใ หม มี
วัตถุประสงคเพื่อหาปจจัยที่สงผลตอการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทองถนนในชวงเทศกาล และพยากรณโอกาสการเสียชิวิตจาก
อุบัติเหตุบนท องถนน โดยใชการวิเคราะหการถดถอยลอจิสติ ก ขอมูลที่นํามาวิเคราะหเปนขอมูล ผูบาดเจ็บและเสียชีวิตใน
เทศกาลปใหมระหวาง 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558 จากสถาบันการแพทยฉุกเฉิน ไดผลสรุปดังนี้
ปจจัยที่สงผลตอโอกาสการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทองถนนสูงสุดไดแก ประเภทรถคูกรณี รองลงมาคือ ชวงอายุ ถนนที่เกิด
อุบัติ เหตุ สถานะผู เกิดเหตุ มาตรการปองกัน และการดื่ มเครื่ องดื่ม แอลกอฮอล ตามลํ าดั บ โดยสามารถเขีย นสมการการ
พยากรณที่ได ดังนี้

P ( y  1)   i 

 3.454  0.395 X11  0.809 X 12  0.488 X 13

  0.599 X 14  1.366 X 15  1.137 X 21  0.528 X 22
exp   0.863 X 31  1.390 X 32  2.033 X 41  2.548 X 42

  0.758 X 43  0.756 X 44  1.119 X 45  0.937 X 51
  0.480 X
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จากผลการวิเคราะหสมการขางตนสามารถศึกษาโอกาสการเกิดเหตุการณเสียชีวิตจากตัวแปรอิสระพิจารณาจากคา
อัตราสวนออด (Odds Ratio) หรือ Exp (  ) พบวาปจจัยชวงอายุ 60 ปขึ้นไป มีโอกาสเสียชีวิตสูงที่สุด รองลงมาคือ ชวงอายุ
30 – 39 ป และชวงอายุ 50 – 59 ป ตามลําดับ เมื่อเทียบกับชวงอายุนอยกวา 20 ป ถนนที่เกิดอุบัติเหตุมีโอกาสเสียชีวิตสูง
ที่สุดคือ ถนนทางหลวง รองลงมาคือ ถนนชนบท เมื่อเทียบกับถนนในเมือง สถานะของผูที่เกิดอุบัติเหตุที่มีโอกาสเสียชีวิตสูง
ที่สุดคือ คนเดินเทา และเมื่อเทียบกับคนเดินเทารองลงมาคือ สถานะผูขับขี่ และ สถานะผูโดยสาร ตามลําดับ ประเภทรถ
คูกรณีที่มีโอกาสเสียชีวิตสูงที่สุด คือ รถโดยสารสาธารณะ รองลงมาคือ รถยนตนั่งสวนบุคคล/แท็กซี่ และรถกระบะ ตามลําดับ
เมื่อเทียบรถโดยสารสาธารณะ สวนการไมปฏิบัติตามมาตรการปองกันความปลอดภัยมีโอกาสเสียชีวิตมากกวาเมื่อเทียบกับ

710

การไมปฏิบัติตามมาตรการปองกันความปลอดภัย และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีโอกาสเสียชีวิตมากกวาเมื่อเทียบกับการ
ไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
เมื่อนําผลไปเปรียบเทียบกับ Wedagama และ Dissanayake (2009) วิเคราะหปจจัยการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน
บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งใหผลสอดคลองกันโดยพบวาปจจัยอายุเปนสาเหตุหนึ่งของการเสียชิวิตจากอุบัติเหตุ นอกจากนี้
ยังสอดคลองกับจรัสศรี และ อนามัย (2554) ที่ศึกษาปจจัยที่กอใหเกิดความพิการจากอุบัติเหตุ โดยปจจัยที่สอดคลองกับการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ คือ อายุ และ ถนนที่เกิดเหตุ
ขอเสนอแนะ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการปองกันอุบัติเหตุจราจรสามารถนําผลการศึกษาไปใชในการวางแผนเพื่อลดการเสียชีวิต
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ผลของการนวดไทยเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนนั ทาที่มีตอ การผอนคลาย และ
ความพึงพอใจ กับสมรรถภาพทางกายของผูสูงอายุ 60-80 ป
ในชุมชนวัดคอนเซ็ปชัญ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
นงนุช บุญแจง, ดร.ศุภะลักษณ์ ฟักคํา , รศ.ปรีชา กลิ่นรัตน์
วิทยาลัยสหเวชศาสตร
email: Nongnuch.bo@ssru.ac.th

บทคัดยอ
ผูสูงอายุเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งดานรางกายและจิตใจจะชาหรือเร็วขึ้นอยูกับการดูแลสุขภาพของแตละบุคคล
ซึ่งประเทศไทยมีจํานวนและสัดสวนของผูสูงอายุเพิ่มขึ้น และกําลังจะกลายเปน “สังคมสูงวัยอยางสมบูรณ” รูปแบบการนวด
ไทยเพื่อสุ ขภาพตามแบบแผนวังสวนสุ นันทา เป นการนวดทั่วรางกายที่ ชวยเพิ่ม การไหลเวียนเลือด เพิ่ มความยื ดหยุ นของ
กลามเนื้อ และชวยลดอากรปวดเมื่อยตามรางกายได ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาประสิทธิผลรูปแบบการนวดไทยเพื่อสุขภาพ
ตามแบบแผนวังสวนสุนันทาในผูสูงอายุ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการนวดไทยเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทา
ตอการผอนคลายและความพึงพอใจ และเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของผูสูงอายุ การศึกษานี้เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง
(Quasi – experimental research) มีกลุมตัวอยางเดียว ในผูสูงอายุ 60-80 ป ทําการสุมแบบเจาะจง จํานวน 25 คน รับ
บริการนวด 60 นาที จํานวน 6 ครั้ง (สัปดาหละ1 ครั้ง) วิเคราะหขอมูลความพึงพอใจและการผอนคลายโดยหาคาเฉลี่ยและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายกอน-หลังการนวดดวย t-test ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการผอน
คลายอยูใ นระดั บมาก (4.42±0.04) 2) ผลของความพึ ง พอใจต อการนวดไทยฯอยูใ นระดั บมากที่ สุด (4.72±0.09) 3)
เปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของผูสูงอายุ ดวยการลุก-นั่งเกาอี้ (p=0.001) การแตะมือไปดานหลัง (p=0.001) การนั่งงอ
ตัวไปดานหนา (p=0.01) และการยืนยกเขาขึ้น-ลง (p=0.001) มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การศึกษาตอไป
ควรทําการทดลองเปรียบเทียบระหวางกลุม และศึกษาเพิ่มเติมในกลุมวัยทํางาน
คําสําคัญ: นวดไทยเพื่อสุขภาพ วังสวนสุนันทา การผอนคลาย สมรรถภาพทางกาย ผูสูงอายุ
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The Effect of Thai Massage for Health according to the style of Suan
Sunandha Palace on Relaxation and Satisfaction with Physical Fitness in the
Elderly 60-80 Years Old in Wat Conception Community Dusit District Bangkok
Nongnuch Boonjang, Supalak Fakkham, Pricha Klinrat
College of Allied Health Sciences
email: Nongnuch.bo@ssru.ac.th

Abstract
The elderly was people which had physical and mental changes. These changes may be slowly or
rapidly, it was depending on individual health care. Thailand had an increasing number and proportion of
older people, and was going to become “completely the elderly society”. Thai massage for Health
according to the style of Suan Sunandha Palace was whole body massage that helps to increase blood
circulation, muscle flexibility, and reduce body ache and fatigue. Therefore, the researcher was interesting
in study the effect of Thai massage for health according to the style of Suan Sunandha Palace in the
elderly. The research purpose was to study the results of Thai massage for health according to the style
of Suan Sunandha Palace on relaxation satisfaction and comparison of physical fitness in the elderly. This
study was a quasi-experimental research, one sample of the elderly 60-80 years old. Data collection from
25 samples by purposive model, the samples were treated once a week for 6 weeks, and 60 minutes at a
time. Analyze satisfaction and relaxation data by means of mean and standard deviation. Compare the
physical fitness before and after massage by t-test. The research found that 1) relaxation effect on Thai
massage was very high (4.42±0.04), 2) the effect of satisfaction on Thai massage was at the highest level
(4.72±0.09), 3) Compare the physical fitness of the elderly with the Chair Stand (p=0.001), the Back
Scratch Test (p=0.001), the Sit and Reach (p=0.01), and the Step Test (p=0.001) were statistically
significant respectively. Further study should be conducted between two group pre test post test design,
and additional study in working people.
Keyword: Thai Massage for Health, Suan Sunandha Palace, Relaxation, Physical Fitness, The Elderly
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บทนํา
ผูสูงอายุเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งดานรางกายและจิตใจจะชาหรือเร็วขึ้นอยูกับการดูแลสุขภาพของแตละบุคคล
ซึ่งประเทศไทยมี จํานวนและสัดส วนของผูสูง อายุ เพิ่ม ขึ้นอยางรวดเร็ ว และต อเนื่องประชากรผูสู งอายุส วนใหญเ ปนผู หญิ ง
เนื่องจากผูหญิงมีอายุยืนกวาผูชาย ซึ่งประชาชนไทยสวนใหญกําลังเขาสูผูสูงวัยอยางรวดเร็วมาก (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูสูงอายุไทย สถานการณผูสูงอายุไทย, 2557 : หนาที่ 6) ผูสูงมีอายุยืนยาวขึ้น และมีภาวะเสี่ยงดานปญหาสุขภาพโดยเฉพาะ
เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังการปวดเมื่อยกลามเนื้อ ซึ่งปญหาดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญในการดูแลสรางเสริมสุขภาพ
ดวยการนวดไทย เพื่อผอนคลาย และการความเจ็บปวดที่สืบทอดกันมาแตโบราณ ซึ่งการนวดเปนประวัติศาสตรที่เกาแกที่สุด
คือ สมัยกรุงศรีอยุธยา และในสมัยรัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ไดทรงปฏิสังขรณวัดโบราณชื่อวัดโพ
ธารามหรือวัดโพธิ์ขึ้นเปนพระอารามหลวงใหชื่อวาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนับไดวาเปนจุดเริ่มวิวัฒนาการของการแพทย
แผนไทย และรั ชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล าเจาอยูหั วทรงโปรดให ปนรู ปฤาษีดัดตน 80 ทา ซึ่ง เปนรู ปหล อดวย
สังกะสีผสมดีบุก และจารึกสรรพวิชาการนวดไทยลงบนแผนหินออน 60 ภาพ แสดงถึงจุดนวดอยางละเอียดประดับบนผนัง
ศาลาราย และบนเสาภายในวัดโพธิ์ และในสมัยราชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดชําระตําราการนวด
แผนไทย และเรียกตําราฉบับนี้วา ตําราเวชศาสตรฉบับหลวงรัชกาลที่ 5 ซึ่งเปนที่มาของตําราแพทยศาสตรสงเคราะห ที่เปน
ตําราหลักในการศึกษาเลาเรียนของแพทยแผนไทยในยุคตอมากระทั่งจนถึงปจจุบัน
จากพระราชอุทยาน สูสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดใหมีการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่
เรียกวา “การแพทยแผนไทยประยุกต” เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในแผนยุทธศาสตรของชาติ และเปนประโยชนใน
ดานการดูแลสุขภาพของประชาชนแบบองครวม ซึ่งการแพทยแผนไทยประยุกต ถือไดวาเปนเอกลักษณมรดกทางวัฒนธรรม
สุขภาพของคนไทยที่อยูคูชาติไทยเสมอมาจนตราบเทาทุกวันนี้ ดังนั้นจากความสําคัญในวังสวนสุนันทา และบทบาทที่สําคัญ
ของเจานายที่เคยประทับถวายการรับใชในรัชกาลที่ 5 เปนพระราชอุทยานสวนปา และเปนที่ประทับของพระมเหสี พระราช
ธิดา และเจาจอมตางๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกลาเจาอยูหัว ทรงโปรดการนวดมาก โดยมีเจาจอมเอี่ยม เจาจอมมารดา
เหม และเจาจอมประคอง เปนผูถวายการนวด แตมีเจาจอมเอี่ยม ผูเดียวที่มีความสามารถในชั้นเชิงของการนวดไดดีเยี่ยมกวา
ทุกคนทั้งหมด และในคราวที่เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองในป พ.ศ.2450 ไดทรงมีพระราชหัตถเลขาถึงเจานองยาเธอ กรม
หลวงดํารงราชานุภาพ หรือเสด็จในที่ตางๆ ก็ทรงปรารถถึงเจาจอมเอี่ยมตลอด ซึ่งเจาจอมเอี่ยมไดถวายงานนวดในเวลาที่พระ
บรรทมตลอดจนเสด็จสวรรคต การถวายงานนวดของเจาจอมเอี่ยมเปนที่สบพระทัยเปนอยางยิ่ง หาใครจะเสมอเหมือนไดยาก
เพราะเจาจอมเอี่ยมมีพละกําลังแข็งแรง (กัณฑาทิพย สิงหะเนติ, 2558, หนา 311)
เนื่องจากประเทศไทยไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็ว และจากแนวโนมผูสูงอายุที่มีอายุยืนยาวขึ้นปญหาดาน
สุขภาพโดยเฉพาะการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังตามมาซึ่งปญหาดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญที่ผูสูงอายุจะตองเตรียม
ความพรอมที่จะกาวเขาสูวัยสูงอายุอยางมีสุขภาพที่ดี จากรูปแบบการนวดไทยเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทา ของ
นางสาวกิ่งแกว แจงสวัสดิ์ และคณะ (2560) มีรูปแบบการนวด 8 หมวด จํานวน 30 ทา ซึ่งรูปแบบการนวดดังกลาวนั้น เปน
การนวดทั่วรางกาย ซึ่งเปนการกดนวดบริเวณกลามเนื้อมัดใหญ ที่มักเกิดอาการปวดเมื่อยในกลุมผูสูงอายุ โดยการนวดไทยเพื่อ
สุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทาจะชวยเพิ่มการไหลเวียนทั่วรางกาย ชวยเพิ่มการยืดหยุนของกลามเนื้อ และลดการปวด
เมื่อยได ดังนั้น ผูวิจัยมุงที่จะศึกษาประสิทธิผลรูปการนวดไทยเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทา ที่มีตอการผอนคลาย
และความพึงพอใจ กับสมรรถภาพทางกายในกลุมผูสูงอายุ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลของการนวดไทยเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทา ที่มีตอการผอนคลายและความพึงพอใจของ
ผูสูงอายุ 60-80 ป ในชุมชนวัดคอนเซ็ปชัญ
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของสมรรถภาพทางกายของผูสูงอายุ 60-80 ป กอนและหลังการนวดไทยเพื่อสุขภาพตาม
แบบแผนวังสวนสุนันทา
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้ง นี้เปนการวิจัยกึ่ง ทดลอง (Quasi – experimental research) โดยผูวิจัย ไดดําเนินการทดลองใน
รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง โดยทดลองแบบกลุมเดียวมีการวัดกอนและหลังการทดลอง (One Group Pretest – Posttest
Design)
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ผูสูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต 60-80 ป ซึ่งอาศัยอยูในชุมชนวัดคอนเซ็ปชัญจํานวน 82 คน
กลุ ม ตั วอยางโดยการวิจัย ครั้ งนี้ผู วิจัย ได กลุ ม ตั วอย างอาสาสมั ค รที่ เ ข าร วมโครงการโดยทํ าการสุ มแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จํานวน 25 คน ซึ่งผูวิจัยเปนผูนวดเอง
เกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยาง
เกณฑการคัดเขา
1. ผูสูงอายุ 60-80 ป ในชุมชนวัดคอนเซ็ปชัญ
2. มีความสมัครใจและยินดีเขารวมการวิจัยจนสิ้นสุดโครงการ
3. มีสุขภาพรางกายแข็งแรง และไมเปนโรคเจ็บปวยที่ที่เปนอุปสรรคตอการนวด
เกณฑการคัดออก
1. เกิดเหตุสุดวิสัยที่ทําใหไมสามารถเขารวมวิจัยได เชน เกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
2. เปนโรคตองหามในการนวดไดแก
2.1 มีไขสูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียส
2.2 ไขพิษ ไขกาฬ อีสุกอีใส งูสวัด เริม
2.3 โรคผิวหนัง
2.4 โรคติดตอ เชน วัณโรค
2.5 ผูปวยที่มีกระดูกหัก แตหลังจากกระดูกติดดีแลวสามารถนวดได (พีรดา จันทรวิบูลย, ศุภะลักษณ
ฟกคํา. 2553. หนา 38)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย และวิธีการสรางเครื่องมือมีรายระเอียดดังนี้
1. โปรแกรมการนวดไทยเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทา โดยแบงออกเปน 8 หมวด จํานวน 25 คน นวดครั้ง
ละ 60 นาที สัปดาหละครั้ง คือสัปดาหที่ 2 ถึงสัปดาหที่ 7 ตอเนื่องกันเปน 6 สัปดาห
2. แบบบันทึกเวชระเบียนผูปวยคลินิกแพทยแผนไทยประยุกต
3. แบบสอบถามผลของการนวดไทยเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทา ที่มีตอการผอนคลายและความพึงพอใจกับ
สมรรถภาพทางกายของผูสูงอายุ โดยแบงออกเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ประเมินผลการนวดเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทา 1) ประเมินการผอนคลายตอการ
นวดเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทา และ 2) ประเมินความพึงพอใจตอการนวดเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทา
ตอนที่ 3 แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสําหรับผูสูงอายุ
4. หนังสือแสดงความสมัครใจเขารับการเขารวมการวิจัย
การตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ตรวจสอบโดยการ นําแบบสอบถามผลของการนวดไทย
เพื่ อสุ ขภาพตามแบบแผนวังสวนสุ นันทา ที่ มี ต อการผ อนคลายและความพึ งพอใจกับสมรรถภาพทางกายของผู สู ง อายุ ให
ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Item objective Congruence : IOC)
2. การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการทดลองใช (Try out) กับผูสูงอายุที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 5
คน นําไปหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธโดยใชสูตรของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation)
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางกลุมเดียว และเก็บขอมูลดังนี้
1. นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหัวหนาชุมชนวัดคอนเซ็ปชัญเพื่อขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย
2. ผูวิจัยติดตอหัวหนาชมชุนเพื่อชี้แจงวัตถุประสงคและขั้นตอนในการทําการวิจัย
3. ผูวิจัยเขาพบผูสูงอายุเพื่อสรางสัมพันธภาพแจงวัตถุประสงคการวิจัยและนัดหมายสถานที่และวัน เวลาที่สะดวก
ในการดําเนินการทดลอง ระยะเวลาทําการวิจัย 8 สัปดาห โดยผูวิจัยเปนผูนวดเองนวดเปนเวลา 6 สัปดาหตอเนื่องกันสัปดาห
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ละครั้ง (ครั้งละ 60 นาที) คือสัปดาหที่ 2 และสัปดาหที่ 7 โดยทําการนวดวันละ 4-5 คน สวนสัปดาหที่ 1 และสัปดาหที่ 8 ทํา
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของผูสูงอายุ ที่คลินิกแพทยแผนไทยประยุกต
4. ผู วิ จัย ให ผู สู ง อายุ กรอกข อ มู ล ส ว นบุ ค คลและลงชื่ อหากยิ นยอมเข า ร วมเป นกลุ ม ตั วอย างการวิจั ย อธิบ าย
รายละเอียดเกี่ยวกับแบบบันทึกผลของการนวดไทยเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทา ที่มีตอการผอนคลายและความพึง
พอใจกับสมรรถภาพทางกายของผูสูงอายุเขาใจขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามจะเก็บเปนความลับโดยไมมีการเปดเผยรายชื่อของ
กลุมตัวอยางผูวิจัยจะไมนําเสนอผลการวิจัยเปนรายบุคคลแตจะสรุปเปนภาพรวมและถึงแมวากลุมตัวอยางยินดีเขารวมในการ
วิจัยแลวก็มีสิทธิ์ที่จะถอนตัวจากการเขารวมวิจัยตลอดเวลาโดยไมมีขอแมใดๆและไมมีผลกระทบใดทั้งสิ้นจากนั้นใหลงชื่อหาก
ยินยอมเขารวม เปนกลุมตัวอยางการวิจัย
5. ผูวิจัยดําเนินการรวบรวมขอมูลดังนี้
5.1 ในระยะกอนการนวด (สัปดาหที่ 1)โดยจัดแบงกลุมอาสาสมัครกระจายใหครบ 6 วัน (วันพฤหัสบดี-วัน
อังคาร) ซึ่งทําการนวดวันละ 4-5 คน โดยผูวิจัยเปนผูนวดเพียงคนเดียว
5.1.1 ใหผูถูกนวดลงลายมือชื่อในหนังสือแสดงความยินยอม
5.1.2 ทดสอบสมรรถภาพทางกายของผูสูงอายุ
5.1.3 บันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผูสูงอายุ
5.2 ในระยะการนวด (ไมรบกวนผูสูงอายุขณะนวด นวดสัปดาหที่ 2-7)
5.2.1 บันทึกประวัติผูสูงอายุและตรวจวินิจฉัย
5.2.2 ตอบแบบประเมินผลการนวดเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทา 1) ประเมินการผอนคลายตอ
การนวดเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทาและ 2) ประเมินความพึงพอใจตอการนวดเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวน
สุนันทา
5.3 ในระยะหลังการนวด (สัปดาหที่ 8)
5.3.1 ทดสอบสมรรถภาพทางกายของผูสูงอายุ
5.3.2 บันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผูสูงอายุ
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล และการใชสถิติ โดยผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองครบถวนของแบบสอบถาม
เพื่ อประเมิ นผลของการนวดไทยเพื่ อสุ ข ภาพตามแบบแผนวั งสวนสุ นันทา ที่ มี ต อการผ อนคลาย โดยใช ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistics)
1. แจกแจงความถี่คารอยละคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานทั้งนี้ในการวิเคราะหถือวาเปนคาเฉลี่ยของคะแนนที่
ไดจากผูตอบแบบสอบถามตกอยูในชวงพฤติกรรมใดก็แสดงวาลักษณะการปฏิบัติตรงตามสภาพที่เปนจริงแบบนั้น โดยผูวิจัย
ไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของเบสท (Best) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีความเห็นอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีความเห็นอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีความเห็นอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความเห็นอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีความเห็นอยูในระดับนอยที่สุด
2. ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกอนนวดและหลังนวดโดยใชการทดสอบคา “ที” (Paired Samples
t-test)
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปจํานวน 4 ขอ เพศ อายุ น้ําหนัก และสวนสูง
ผูสูงอายุชุมชนวัดคอนเซ็ปชัญ สวนใหญเปนเพศหญิง พบจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 76 และเพศชาย จํานวน 6
คน คิดเปนรอยละ 24 ของจํานวนตัวอยางทั้งหมด มีอายุเฉลี่ย 67.4 ป น้ําหนักเฉลี่ย 57.76 กิโลกรัม และสวนสูง 162.32
เซนติเมตร
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ตอนที่ 2 ประเมินผลการนวดเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทา
ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการนวดเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทาที่มีตอการผอนคลาย
ของผูสูงอายุสัปดาหแรก และสัปดาหสุดทายของการนวด
การผอนคลาย
หมวดที่ 1 การนวดฝาเทา
หมวดที่ 2 การนวดขาทอนลาง
หมวดที่ 3 การนวดขาทอนบน
หมวดที่ 4 แขนและมือ
หมวดที่ 5 กนและสะโพก
หมวดที่ 6 เอวและหลัง
หมวดที่ 7 สะบักและแขน
หมวดที่ 8 ทานวดหลังและบา
รวม

S.D
0.48
0.48
0.50
0.48
0.40
0.51
0.51
0.51
0.04

x̅
4.32
4.68
4.60
4.32
3.92
4.52
4.48
4.52
4.42

ระดับความผอนคลาย
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 3 พบวาจากการนวดเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทาที่มีตอการผอนคลายของผูสูงอายุโดยรวม
มาก มีคาเฉลี่ย (x̅)= 4.42 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D) =0.04
ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจตอการใหบริการ
ความพึงพอใจตอการใหบริการ
1. ผูนวดมีความสุภาพมีกิริยามารยาทดี
2. ผูนวดดูแลความสะอาดเปนอยางดี
3. ผูนวดลงน้ําหนักมือในการนวดไดอยางเหมาะสม
4. ผูนวดสามารถสื่อสารรับความรูสึกตอบสนองในการนวด
5. ผูนวดมีการสอบถามความพอดีของการนวด
6. ผูนวดมีความสามารถในการนวด
7. ผูนวดมีความปราณีตในการนวด
8. ผูนวดใชเวลาในการนวดอยางเหมาะสม
9. ผูนวดมีวิธีการนวดเพื่อสุขภาพ
10. ผูนวดมีความสามารถในการนวดแบบชาววัง
รวม

x̅

S.D

ระดับความผอนคลาย

4.60
4.52
4.76
4.56
4.56
4.76
4.60
3.96
4.68
4.68
4.57

0.50
0.51
0.44
0.51
0.51
0.44
0.50
0.20
0.48
0.48
0.09

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4 พบวาผู สู ง อายุ มี ค วามพึ ง พอใจต อการใหบ ริ การโดยรวมมากที่ สุ ด มีค าเฉลี่ย (x̅ ) = 4.57 ส วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D) =0.09
ตอนที่ 3 แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสําหรับผูสูงอายุ
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายสําหรับผูสูงอายุกอนการทดลอง (สัปดาหที่ 1) และหลังการทดลอง
(สัปดาหที่ 8)
การทดสอบ
1. ยืน-นั่งบนเกาอี้ 30 วินาที (ครั้ง)
2. นั่งงอตัวไปขางหนา (ซ.ม.)
3. แตะมือดานหลัง
3.1 มือขวาอยูบน
3.2 มือซายอยูบน
4. ยืนยกเขาขึ้น-ลง 2 นาที (ครั้ง)
P<0.001***
P<0.01**

กอนการทดลอง
(สัปดาหที่ 1)
x̅
21.04
-4.32

หลังการทดลอง
(สัปดาหที่ 8)
x̅
24.12
-3.86

Paired
Differences

t

p

3.08
0.46

-7.63
-3.57

0.000***
0.002**

16.86
18.58
52.76

14.76
16.22
54.16

2.10
2.36
1.40

7.38
8.36
-4.66

0.000***
0.000***
0.000***

สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
จากการศึ กษาเรื่อง “ผลของการนวดไทยเพื่ อสุขภาพตามแบบแผนวั งสวนสุนันทา ที่มีต อการผอนคลายและวามพึ ง
พอใจ กับสมรรถภาพทางกายของผู สู ง อายุ 60-80 ป ชุม ชนวัด คอนเซ็ปชั ญ เขตดุ สิต กรุ งเทพมหานคร” สามารถสรุ ป
ผลการวิจัยไดดังนี้
กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุในชุมชนวัดคอนเซ็ปชัญที่อาสาสมัครเขารวมเปนกลุมตัวอยาง 25 คน มีอายุเฉลี่ย 67.4 ป
น้ําหนักเฉลี่ย 57.76 กิโลกรัม สวนสูง 162.32 เซนติเมตร
ผลการศึกษาพบวา
1. การนวดเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวั งสวนสุนันทาที่มี ตอการผอนคลายของผูสูง อายุมี คาเฉลี่ย (x̅)= 4.42 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) =0.04
2. การนวดเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทาที่มีความพึงพอใจของผูอายุ มีคาเฉลี่ย (x̅) = 4.57 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) =0.09
3. ผลการทดสอบสมรรถภาพทางการของผูสูงอายุกอนการทดลอง (สัปดาหที่ 1และหลังการทดลอง(สัปดาหที่ 8)
3.1 ยืน-นั่งบนเกาอี้30 วินาที (ครั้ง) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
3.2 นั่งงอตัวไปขางหนา (ซ.ม.) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3.3 แตะมือดานหลัง
3.3.1 มือขวาอยูบน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
3.3.2 มือซายอยูบนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
3.4 ยืนยกเขาขึ้น-ลง 2 นาที (ครั้ง) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษา ผลของการนวดไทยเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทา ที่มีตอการผอนคลายและวามพึงพอใจ กับ
สมรรถภาพทางกายของผูสูงอายุ 60-80 ป ชุมชนวัดคอนเซ็ปชัญ เขตดุสิตกรุงเทพมหานครผูวิจัยขออภิปรายตามวัตถุประสงค
และสมมติฐานตามลําดับดังนี้
1. การนวดเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทาที่มีตอการผอนคลายของผูสูงอายุมี อยูในระดับมาก (4.42±0.04)
สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ แมค คาฟเฟอรี่ (1968) วาการผอนคลายกลามเนื้อทําใหกลามเนื้อคลายตัว และ
บรรเทาความเจ็บปวด สอดคลองกับ สืบสาย บุญวีรบุตร (2541) วาการผอนคลายเปนการสรางสมดุลทางสรีรวิทยา เมื่อมีแรง
กระตุนสูง จนเกิดเปนความกดดันและความวิตกกังวล มักเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ เชน หัวใจเตนเร็ว กลามเนื้อเครียด
เกร็ง สมาธิและความตั้งใจเสียไป ดังนั้นวิธีการควบคุมแรงกระตุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ ใหมีระดับที่เหมาะสม
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เพื่อใหการเลนกีฬาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ จาคอบสัน (1962) กลาวไววา การที่กลามเนื้อสวนตาง ๆ
ของรางกายปราศจากการหดเกร็ง กลามเนื้อจะคลายไมเคลื่อนไหวและไมแสดงการตอตาน หรือขัดขืนตอการเหยียดหรืองอ
ของกระบวนการทํางานทางสรีระ เมื่อกลามเนื้ออยูในสภาพที่ผอนคลายอยางแทจริง เสนประสาทที่เขาไปสูกลามเนื้อและ
เสนประสาทที่ออกมาจากกลามเนื้อเหลานั้น จะสงบนิ่ง ซึ่งจากการทดสอบดวยกระแสไฟฟาพบวาเสนประสาทในกลามเนื้อไม
มีการเคลื่อนไหวเมื่อกลามเนื้ออยูในสภาพผอนคลาย
ซึ่งสอดคลองในงานวิจัยของชํานาญ ผึ่งผาย. (2550) ทําการวิจัยเรื่องผลของการนวดแผนไทยประยุกตตอการผอน
คลาย วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยหาคาเฉลี่ยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบคา “ที” (Paired Samples t-test)
พบวาระดับของความเมื่อยลาและอัตราชีพจรหลังการนวดลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคลองกับ อภิญญา
คชมาตย (2552) ไดทําการศึกษาเรื่องผลของการนวดไทยประยุกตตอการลดอาการเหนื่อยลาในผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ผลการวิจัยพบวากลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยอาการเหนื่อยลานอยกวากลุมควบคุมและมีคะแนนเฉลี่ยอาการเหนื่อยลาภายหลัง
การไดรับการนวดไทยประยุกตอยูในระดับนอยซึ่งลดลงจากกอนนวดมีอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับ นิรัชชลา ภูสี
(2549) ไดทําการศึกษาผลของการนวดไทยและการนวดสากลตอการเมื่อยลาของกลามเนื้อและการฟนสภาพเพื่อศึกษาผลของ
การนวดไทยและการนวดสากลตอการเมื่อยลาของกลามเนื้อและการฟนสภาพพบวาคาเฉลี่ยของความเมื่อยลาของกลามเนื้อ
ขาขางขวาในการทดสอบครั้งที่ 2 ภายในกลุมควบคุม, กลุมนวดไทยและกลุมนวดสากลดีกวาในการทดสอบครั้งที่ 1
2. การนวดเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทาที่มีความพึงพอใจของผูอายุ อยูในระดับมากที่สุด (4.72±0.09)
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนมนิภา นามแสง, อัจฉราวรรณ โตภาคงาม (2559) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมิน
ความพึงพอใจของผูรับบริการการแพทยแผนไทย โรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดอุดรธานี โดยใชแบบสอบถามในการ เก็บขอมูล มี
การประเมิน 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย และเห็นดวยนอยที่สุด มีการ
สํารวจในกลุมตัวอยางผูเขารับบริการการแพทยแผนไทย ณ โรงพยาบาลรัฐจํานวน 17 พบวาความพึงพอใจของผูเขารับบริการ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และพบความสัมพันธระหวางผลการประเมินมาตรฐานงานบริการกับ ความพึงพอใจใน
ระดับคอนขางต่ํา โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (R) เทากับ 0.351 (p<0.05) ความพึงพอใจ ตอคุณภาพและการบริการมี
ระดับความสัมพันธสูงสุด (R = 0.300) สอดคลองกับ ภาวดล นววรพงษ (2552) ไดทําการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของ
ผูใชบริการที่มีตอการนวดแผนโบราณในวัดโพธิ์ เขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใชบริการนวด
แผนโบราณในวัดโพธิ์ ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง และเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีตอการใชบริการนวดแผนโบราณ
ในวัดโพธิ์ของผูใชบริการ จําแนกตามลักษณะ ประชากรศาสตร พบวา ผูใชบริการที่มีอายุ และอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจ
ตอการใชบริการนวดแผนโบราณ ในวัดโพธิ์ในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับ สารภี
ไตรยวงศ และสั นติ สิทธิจันดา (2554) ไดทําวิจัยเรื่ อง ความพึง พอใจและพฤติ กรรมการใช บริการการนวดแผนไทยของ
ผูใชบริการในจังหวัดเพชรบูรณ โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling)เฉพาะผูใชบริการการนวดแผน
ไทยในจังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 385 ตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามและแบบทดสอบ สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลคือ ความถี่คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน
(Pearson product moment correlation coefficient) พบวาการใชบริการการนวดแผนไทยเพื่อการผอนคลาย/คลาย
เครียดมากที่สุด และกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจโดยรวม อยูในระดับมาก
3. สมรรถภาพทางการของผูสูงอายุสําหรับผูสูงอายุ กอนการทดลองและหลังการทดลองโดยรวม การลุก-นั่งเกาอี้
(p=0.001) การแตะมือไปดานหลัง (p=0.001) การนั่งงอตัวไปดานหนา (p=0.01) และการยืนยกเขาขึ้น-ลง (p=0.001) มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สอดคลองกับสมรรถภาพทางกาย (physical fitness) ของ รศ.ดร.สุพิตรสมาหิโต และคณะ (2556 ) ที่กลาววา
ความอดทนของกลามเนื้อ (muscle endurance) เปนความสามารถของกลามเนื้อที่จะรักษาระดับการใชแรงปานกลางไดเปน
เวลานานโดยเปนการออกแรงที่ทําใหวัตถุเคลื่อนที่ติดตอกันเปนเวลานานๆ หรือหลายครั้งติดตอกันความอดทนของกลามเนื้อ
สามารถเพิ่ มได ม ากขึ้ นโดยการเพิ่ ม จํานวนครั้ ง ในการปฏิบั ติ กิจกรรมซึ่ง ขึ้ นอยู กับ ปจจัย หลายอยางเชน อายุ เพศ ระดั บ
สมรรถภาพทางกายและชนิดของการออกกําลังกาย และความออนตัว (flexibility) เปนความสามารถของขอตอตางๆของ
รางกายที่เคลื่อนไหวไดเต็มชวงของการเคลื่อนไหวการพัฒนาทางดานความออนตัวทําไดโดยการยืดเหยียดกลามเนื้อและเอ็น
หรือการใชแรงตานทานในกลามเนื้อและเอ็นตองทํางานมากขึ้นการยืดเหยียดของกลามเนื้อทําไดทั้งแบบอยูกับที่หรือมีการ
เคลื่อนที่เพื่อใหไดประโยชนสูงสุดควรใชการเหยียดของกลามเนื้อในลักษณะอยูกับที่นั่นก็คืออวัยวะสวนแขนและขาหรือลําตัว
จะตองเหยียดจนกวากลามเนื้อจะรูสึกตึงและจะตองอยูในทาเหยียดกลามเนื้อในลักษณะนี้ประมาณ 10-15 วินาที
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ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนะวงศ หงสสุวรรณ (2557)ไดทําการวิจัยเรื่องผลของการนวดแบบไทยประยุกตตอ
การเปลี่ยนแปลงทางสมรรถภาพทางกายในนักกีฬาฟุตบอล โดยทดสอบสมรรถภาพทางกายทั้ง 7 รายการประกอบดวยนั่งงอ
ตัว(ความออนตัว), แรงบีบมือ(ความแข็งแรงของกลามเนื้อ), วิ่ง 40 หลา (ความแคลวคลองวองไว), วิ่งเร็ว 50 เมตร (ความเร็ว),
ดันพื้น, ลุก-นั่ง(ความอดทนของกลามเนื้อ), และการทดสอบ O2, max (ความอดทนระบบไหลเวียนโลหิต) ทําการวัดกอนและ
หลังการนวดไทยประยุกตและการนอนพักพบวาผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหลังจากการ
นวดไทยประยุกตเมื่อเทียบกับการนอนพักในขณะที่มีเพียงนั่งงอตัวและลุก-นั่งในกลุมควบคุมที่ดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
อยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบผลเหลานี้ระหวางสองกลุมไมพบความแตกตางกันสรุปวาการนวดไทยประยุกตอาจจะมีสวนใน
การชวยสงเสริมประสิทธิภาพบางดานของสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอล สอดคลองกับ อัญชลี กลิ่นอวล ไดทําวิจัย
เรื่องผลของการใชโปรแกรมการออกกําลังกายตอสมรรถภาพทางกายและความผาสุกของผูสูงอายุ โดยใชแบบประเมินสรมรรถ
ภาพทางกายของวิทยาลัยสหเวชศาสตรการกีฬาแหงอเมริกา และแบบประเมินสมรรถภาพทางกายวัดสององคประกอบ ไดแก
ความทดทานของปอด หัวใจ และความยืดหยุนของรางกาย พบวากลุมทดลองมีสมรรถภาพทางกายองคประกอบดานความยืน
หยุนของรางกาย (x̅= 23.13, p<.01) ภายหลังการเขารวมโปรแกรมการออกกําลังกายดีกวากอนการเขารวมโปรแกรมการออก
กําลังกายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับ
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 สังคมไทยสวนใหญมักมีปญหาดานสุขภาพ โดยเฉพาะเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังจากการปวดเมื่อยกลามเนื้อ
ปญหาดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญในการดูแลสรางเสริมสุขภาพดวยการนวดไทย เพื่อผอนคลาย ซึ่งโปรแกรมการ
นวดไทยเพื่อสุขภาพตามแบบแผนวังสวนสุนันทาเปนประโยชนตอการดูแลสุขภาพ สมรรถภาพอีกหนึ่งทางเลือก
1.2 แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสําหรับ ผู สูง อายุ นั้นสามารถประเมิ นความแข็ง แรง ความอดทนของ
กลามเนื้อ ความออนตัวของหลังสะโพกและกลามเนื้อขาดานหลังได
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรปรับใชในกลุมผูสูงอายุ ที่มีอายุระหวาง 55-65 ป
2.2 ควรมีการศึกษาเพิ่มในประเด็นการทดสอบสมรรถภาพทางกายสําหรับผูสูงอายุอีก 3 รายการ คือ 1) ความ
หนาของไขมันใตผิวหนัง เพื่อประเมินองคประกอบของรางกายในสวนของปริมาณไขมันที่สะสมในรางกาย 2) งอแขนยก
น้ําหนัก 30 วินาที เพื่อประเมินความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อแขน 3) เดินเร็วออมหลัก เพื่อประเมินความ
แคลวคลองวองไวและความสามารถในการทรงตัวแบบเคลื่อนที่
2.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางเพศชายและเพศหญิง โดยทดลองแบบสองกลุมมีการวัดกอนและหลัง
การทดลอง (Two Group Pretest – Post test Design)
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บทคัดยอ
งานวิจัย นี้มี วัต ถุป ระสงค เพื่ อสรางเครื่องประดับ ตนแบบจากทองเหลื อง โดยนําเอาเอกลั กษณข องทองถิ่นออกแบบผสาน
ลวดลายนํามาสูการสรางตนแบบของเครื่องประดับซึ่งผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากกระบวนการหลอทองเหลืองจากศูนยอนุรักษหัตถกรรม
หลอทองเหลืองบานปะอาว อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนําขอมูลที่ไดมาประยุกตใชในการออกแบบลวดลายเครื่องประดับ เมื่อ
ไดขั้นตอนของกระบวนการขึ้นรูปทองเหลืองแลว ผูวิจัยจึงไดดําเนินการการออกแบบเครื่องประดับทองเหลือง 4 รูปแบบโดยประยุกต
เอกลั กษณทองถิ่ นมาสร างสรรคผ ลงานใหเ ป นผลิต ภั ณฑ ตนแบบเพื่ อใช เป นทางเลือกหนึ่งของการพัฒ นาเครื่ องทองเหลืองสูการทํ า
เครื่องประดับ เมื่อผูวิจัยไดออกแบบและสรางเครื่องประดับตนแบบแลว จึงดําเนินการสอบถามความพึงพอใจจากผูใชเครื่องประดับ
เพื่อวิเคราะหดานความสวยงาม ความเหมาะสมที่ ใชสวมใสประดั บตกแตง รางกายไดจริง โดยไดส รางแบบสอบถามเพื่อสํารวจความ
คิดเห็นจากผูใชเครื่องประดับจากเครื่องทองเหลือง จํานวน 100 ชุด พบวาผูใชเครื่องประดับจากเครื่องทองเหลืองมีความพึงพอใจดาน
ความสวยงาม และความเหมาะสมที่ใชสวมใสประดับตกแตงรางกายไดจริง มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.41 ซึ่งถือวาอยูในระดับความพึงพอใจมาก
ดังนั้นเครื่องประดับตนแบบจากทองเหลือง จึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกที่กลุมหัตถกรรมเครื่องทองเหลืองสามารถเพิ่มคุณคาของผลิตภัณฑ
ชุมชนได
คําสําคัญ: เครื่องประดับทองถิ่น, ทองเหลือง, ผลิตภัณฑชุมชน
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บทนํา
กลุมหัตถกรรมเครื่องทองเหลืองบานปะอาว ตําบลหนองขอน อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เปนกลุมหัตถกรรมขนาด
ใหญถือไดวาเปนงานหัตถกรรมโบราณที่มีมานานกวา200 ปเศษหรือรุนที่ 5 ของอายุคน โดยเปนที่รูจักในนามผลิตภัณฑที่เปนเอกลักษณ
ของจังหวัดอุบลราชธานี โดยชางฝมือที่มีชื่อเสียงของชาวบานบานปะอาว จะมีชื่อเสียงในการหลอเครื่องเบญจรงคตางๆ ดวยทองเหลือง
ที่มีความโดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะเปนงานหัตถกรรมพื้นบานที่นับวันจะเลือนหายไป การสรางสรรคผลงานของกลุมหัตถกรรมยังคง
เปนแบบเดิมอยูซ้ําๆ ไดแก การหลอพระพุทธรูป การหลอระฆัง การทําเชี่ยนหมาก หรือการรับทําตนแบบตามคําสั่งซื้อของลูกคา ซึ่ง
ผลิตภัณฑที่ผลิตไดยังไมแพรหลายในกลุมผูซื้อมากนัก ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําหลักการและความรูเชิงสรางสรรคในการออกแบบผลิตภัณฑ
นําทองเหลื องมาประยุ กตใ ช ใ นการออกแบบเครื่ องประดั บ ซึ่ง ลั กษณะเฉพาะของวัส ดุป ระเภททองเหลืองคื อมี ความแข็ งแรงและ
ขณะเดียวกันก็ยืดหยุนไดดี อีกทั้งสีของทองเหลืองเปนสีที่มีเอกลักษณที่บงบอกถึงความเปนวัตถุที่มีคุณคามายาวนาน ทองเหลืองไดรับ
ความนิย มตั้งแตส มัยอดีตกาลจนถึง ปจจุบันทองเหลืองก็ยังเป นวัตถุที่บ รรดานักออกแบบมักจะนํามาทําเครื่องประดับเพื่อการสวมใส
ประดับรางกายรวมถึงการนํามาสรางเปนผลิตภัณฑของใชสอยภายในครัวเรือนอีกดวย [1]
คณะผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเครื่องประดับที่ทําจากทองเหลืองใหมีความเปนเอกลักษณ มีการพัฒนาตอยอดจากองค
ความรูเ ดิ ม เพื่ อมาประยุ กต ใ ชใ นงานออกแบบให สามารถตอบสนองตอประโยชนใ ชส อยและมีจุดเด นที่ นาสนใจ อีกทั้ งยั ง เกิดการ
แลกเปลี่ยนขององคความรู รูปแบบ แนวคิด เทคนิคในการออกแบบในแนวทางใหม ๆ สําหรับเครื่องประดับทองเหลืองเพื่อเพิ่มความเปน
เอกลักษณของจังหวัดอุบลราชธานีใหมีความหลากหลาย เปนอีกหนึ่งทางเลือกในการเพิ่มมูลคาเครื่องประดับจากทองเหลืองมากขึ้น
และเปนการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1) เพื่อสรางเครื่องประดับตนแบบจากทองเหลืองโดยการออกแบบผสมผสานเอกลักษณทองถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี
2) เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูใชเครื่องประดับตอการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องประดับจากทองเหลือง
ขอบเขตของการวิจัย
1) วัสดุทองเหลืองที่ใชในการสรางตนแบบเครื่องประดับจะประกอบดวย ทองเหลือง 60% และทองสําริด 40%
2) กระบวนการผลิตทองเหลืองเปนกระบวนการเฉพาะกลุม ซึ่งมีการนําภูมิปญญามาผสมผสานใหเกิดเปนทองเหลืองจากกลุม
หัตถกรรมบานปะอาว
3) ขั้นตอนและวิธีการในการขึ้นรูปเครื่องประดับ นําเอาวิธีการบางสวนมาเพิ่มเติมในการขึ้นรูปเครื่องประดับ เชน การตอกลาย
การรีดรอน เปนตน
วิธีดําเนินการวิจัย
1) ศึกษากระบวนการในการหล อเครื่ องทองเหลือง โดยการวิเคราะหข อมู ลจากการสัมภาษณจากกลุ มหั ต ถกรรมเครื่ อง
ทองเหลือง จังหวัดอุบลราชธานี
2) ศึกษาแนวคิดและวิธีการในการสรางตนแบบเครื่องประดับจากวัสดุตาง ๆ
3) ศึกษาความเปนไปไดในการนําทองเหลืองเพื่อใชเปนวัสดุในการทําเครื่องประดับ
4) ออกแบบเพื่อสรางเครื่องประดับจากทองเหลือง โดยสรางรูปแบบทั้งหมด 4 รูปแบบ
5) ดําเนินการสรางเครื่องประดับจากทองเหลืองตามรูปแบบทั้ง 4 รูปแบบที่กําหนดไว
6) สํารวจความพึงพอใจของผูใชเครื่องประดับตอการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องประดับจากทองเหลือง
7) สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
กระบวนการในการหลอเครื่องทองเหลือง โดยการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ จากกลุมหัตถกรรมเครื่องทองเหลือง
จังหวัดอุบลราชธานี
กรรมวิธีการทําเครื่องทองเหลืองบานปะอาวเอกลักษณโดดเดนอันเปนลักษณะเฉพาะของการทําเครื่องทองเหลืองบานปะอาวคือ
วิธีการหลอในแบบที่เรียกวาขี้ผึ้งหายหรือแทนที่ขี้ผึ้งการหลอแบบนี้เปนกระบวนการหลอโลหะที่มีมาแตสมัยกอนประวัติศาสตร การหลอ
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เครื่องทองเหลืองบานปะอาวเปนการหลอโลหะผสมที่ไดจากเศษทองแดง ทองเหลือง ตะกั่ว สังกะสี และอื่นๆ มีขั้นตอนการหลอสรุปได
ดังนี้
1. การปนแมพิมพ
ขั้นตอนนี้ คือการปนหุนของแบบที่ตองการหลอหรือผลิตนั่นเอง โดยนําดินโพน (จอมปลวก) อันเปนดินละเอียดที่หาไดใน
เขตบริเวณบานปะอาว มาตําผสมกับขี้วัว (มูลวัว) ในสัดสวนประมาณ 3 : 1 แลวตําใหเขากัน เพื่อเพิ่มคุณสมบัติที่เหนียวเกาะตัวไดดี
และมีความแกรง เหมาะแกการนําไป "เซี่ยน" (กลึง)และเมื่อเผาไฟแลวจะแกะจากแมพิมพไดงาย
เมื่อตํา "ดินโพน"ผสมกับขี้วัวจนเขากันละเอียดเปนเนื้อเดียวกันแล ว จึงนําไปปนหุมรอบแกนไมที่ กลึงเปนรู ปทรงและ
ขนาดตางๆตามตัวแบบที่ตองการ นําแมพิมพที่ปนแลวไปตากแดดประมาณ 3-4 วัน เมื่อพิมพแหงแลวจึงนําไปใสโฮงกลึงเพื่อกลึงหุนใหได
ขนาดและรูปทรงที่ตองการลักษณะการกลึงตองอาศัยชาง 2 คน คนหนึ่งเปนคนดึงเชือกซึ่งพันอยูกับไมหมอนเพื่อใหหุนดินหมุนอีกคนทํา
หนาที่กลึงโดยใชเหล็กกลึง หรือไมเหลาปลายแหลมติแตงลวดลายตามที่ตองการหุนที่ผานการกลึงจะไดรูปทรงและขนาดที่พอเหมาะ ที่
สําคัญผิวหุนจะเรียบเนียน
2. อุปกรณปนแมพิมพประกอบดวย
1. ดินโพน (จอมปลวก) และมูลวัวใชผสมดินจอมปลวก
2. มอนนอย (เครื่องกลึงเล็ก) สําหรับกลึงพิมพ ประกอบดวยชิ้นสวนงายๆที่ผลิตขึ้นใชเอง ดังนี้
1) โฮงเซี่ยนหรือ โฮงกลึงมีลักษณะเปนไมโคงวางง้ําลงดิน 1 คู
2) ไมเหยียบเปนไมกลมปลายแหลม ยึดโฮงเซี่ยน
3) ไมมอนเปนไมกลมขนาดเทานิ้วกอย เปนแกนกลึงยึดโฮงเซี่ยน
4) เหล็กเซี่ยนหรือเหล็กกลึง สําหรับกลึงพิมพดิน
5) เชือกดึงสําหรับพันเขากับไมมอน แลวดึงกลับไปกลับมาเวลากลึง
3. บั้งเดียกทําจากไมไผกลวง มีกิ่งยื่นที่ปลายกระบอก สําหรับเปนมือจับปลายกระบอกที่เปนขอของไมไผเจาะรูตามขนาด
ที่ตองการ กรุดวยแผนโลหะ
4. สากนิยมทํามาจากไมเนื้อแข็ง เชน ไมลําดวน สําหรับอัดขี้ผึ้งในบั้งเดียกใหออกเปนเสนขี้ผึ้ง
5. ลูกกลิ้งใชสําหรับทําลวดลาย
6. อุปกรณในการหลอมขี้ผึ้งประกอบดวย กระทะ เตา ไมพาย
7. พิมพหรือแทนพิมพลวดลาย นิยมใชเขาควายเปนแทนพิมพ
8. ขี้ผึ้งและสวนผสมประกอบดวยชันและขี้สูด (ขี้สูด-ยางไมชนิดหนึ่งเปนสวนผสมทําใหขี้ผึ้งเหนียว)
9. โลหะที่ใชในการหลอมเปนประเภททองแดง อะลูมิเนียม และทองเหลือง
10.อุปกรณในการหลอมโลหะเบาสําหรับหลอมโลหะ ทําดวยดินผสมแกลบเตา (ความรอนสูง) มีประกอบรับอากาศเพื่อ
เพิ่มความรอน
3. การเซี่ยน
ขั้นตอน "เซี่ยน" ก็คือการกลึงนั่นเอง เมื่อหุนแมพิมพแหงแลวก็จะนําไปทําการเซี่ยนหรือกลึง เพื่อตกแตงรูปรางตามตองการ
โดยชางกลึง 2 คน คนหนึ่งทําหนาที่ชักดึงเชือกที่พันอยูกับแกนไมของหุนหรือพิมพดินใหหมุนอีกคนหนึ่งทําหนาที่กลึง หรือ เซี่ยน โดยใช
ไมที่เหลาปลายใหแหลม หรือไมหนาปลายมนกลึงแตงผิวดินใหไดขนาด รูปรางตามที่ตองการ
4. การเอาขี้ผึ้งพันพิมพหรือ หุมเทียนเมื่อเซี่ยนไดรูปรางและขนาดตามตองการแลวชางก็จะนําเอาขี้ผึ้งซึ่งมีสวนผสมของขี้ผึ้งชัน
และขี้สูด ตามสัดสวน 5 : 1 : 1 โดยน้ําหนัก การทําขี้ผึ้งใหเปนเสนนั้นกระทําไดโดยการนําขี้ผึ้งที่ผสมชันและขี้สูดที่หลอมใหออนตัว
พอประมาณเทใสลงไปในกระบอกไมไผซึ่งปลายดานหนึ่งมีหลอดโลหะกลวง (นิยมใชสังกะสี) ขนาดเสนผาศูนยกลางใหญ เล็กตามเสน
เทียนที่ตองการตอใหปลายสําหรับใหขี้ผึ้งไหลออก เทขี้ผึ้งหลอมลงในกระบอกไผแลวใชไมเนื้อแข็งกลึงใหไดขนาดพอดีกับรูกระบอกไมไผ
เรียกวา "บั้งเดียก"ขี้ผึ้งผสมชันและขี้สูดที่มีความออนตัวจะถูกอัดและดันใหไหลออกทางรูปลายกระบอกไมไผใหไหลตอเนื่องกันเปนเสน
สั้นหรือยาว ตามตองการ เรียกวา ขี้ผึ้งหรือเทียนจากนั้นก็นําเทียนขี้ผึ้งไปพันรอบพิมพเทียน พิมพดินสวนที่นูนมากตองพันขี้ผึ้งใหหนา
5. ขางไฟ (อังไฟ) ตกแตง ปนลาย
ในขั้นตอนนี้ เปนการนําแมพิมพที่พันรอบดายเทียนขี้ผึ้งไป "ขางไฟ"เพื่อใหออนตัว และตกแตงพิมพไดงาย บางทีตองนําไป
"เซียน" หรือกลึงตกแตงจากนั้นก็พิมพหรือแกะลวดลายตางๆ ตามที่ตองการลงบนแมพิมพขี้ผึ้ง
6. การพอกดินเหนียวรักษาลาย
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จากนั้นปนหรือแกะลวดลายบนขี้ผึ้งแลว ชางจะใชดินเหนียวพอกหรือหอหุมรอบแมพิมพอีกชั้นหนึ่งเพื่อรักษาลวดลายไว โดย
เปดชองดานบนเอาไวเพื่อเปนชองสําหรับเทโลหะที่จะหลอลงไปแทนที่ขี้ผึ้งเพราะขี้ผึ้งจะถูกละลายดวยความรอนของโลหะที่หลอม
7.เบาหลอมทองเหลือง
เปนเบาดินที่ทําจากสวนผสมของดินและแกลบทนความรอนสูงไดดีมาก ขนาดบรรจุโลหะหลอมละลายไดประมาณ 15 กิโลกรัม
เมื่อชางหลอตองการจะหลอหลอมก็จะใชเศษโลหะ เชน เหล็กอะลูมิเนียม ทองเหลือง ตามสัดสวนของแมพิมพเครื่องใชนั้นๆ เชนถาจะ
หลอมเต า ปู น ช า งก็ จ ะใช ท องเหลื อ งมากกว า โลหะอื่ น ๆ ถ า จะหล อ ลู ก กระพรวนก็ จ ะมี เ ศษเหล็ ก มากกว า ประเภทอื่ น
เมื่อจะหลอมโลหะได ก็จะใสโลหะเหลานั้นลงไปในเบาหลอม แลวนําเบาหลอมไปวางไวบนเตาหลอมเปาลมดวยสูบเขาไปในเตาหลอมที่มี
ถานไมชวยให ความรอนหรืออุณหภูมิสู งขึ้นเมื่อโลหะหลอมละลายแลว ก็จํานําโลหะที่ หลอมแล วไปเทลงในแมพิม พ (หุ น)ที่ เตรี ยมไว
จากนั้นโลหะที่อุณหภูมิสูงก็จะเผาไหมขี้ผึ้งละลายไปในเนื้อดินโลหะหลอมก็จะไหลเขาไปแทนที่ขี้ผึ้ง
8. การแกะพิมพ
เมื่อเททองเหลืองหรือโลหะเรียบรอยแลว ชางจะปลอยทิ้งไวจนโลหะเย็นจึงแกะดินที่พอกพิมพออก ก็จะไดภาชนะโลหะตาม
ตองการ
9. เมื่อแกะแบบและพิมพออกแลวหากพิมพโลหะผิวไมเรียบก็จะนํารูปโลหะนั้นมาทําการ "เซี่ยน" หรือ กลึง โดยมีกรรมวิธี
กระทําเชนเดียวกับการ "เซี่ยน"พิมพดินในขั้นตอนที่2 ที่กลาวมาแลว
แนวคิดและวิธีการในการสรางตนแบบเครื่องประดับจากวัสดุตาง ๆ
คณะผูวิจัยไดทราบถึงกระบวนการหลอเครื่องทองเหลืองจากการสัมภาษณกลุมหัตถกรรมเครื่องทองเหลือง จึงไดนําแนวคิด
และวิธีการตามหลักการของการออกแบบนํามาสรางเปนกรอบแนวคิดในการรังสรรคผลงานดังนี้
ศูนยอนุรักษหัตถกรรมหลอ
ทองเหลือง

จุดเดน จุดดอยของ
ผลิตภัณฑ

แรงบันดาลใจในการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

บานปะอาว
Target
Model
ผลิตภัณฑใหมที่เปนเอกลักษณ
ผลิตภัณฑ
ตนแบบ 1

ผสมกับลวดลายบานปะอาว

การออกแบบ
ผลิตภัณฑเดิม
วิเคราะหและออกแบบใหม
โดยหลักการออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

การศึกษาออกแบบเพื่อสรางเครื่องประดับจากทองเหลือง
คณะผู วิจัย ได ดํ าเนินการออกแบบเครื่องประดั บ โดยมี ทั้ ง หมด 4 รูป แบบโดยนําเอาเอกลั กษณของจัง หวัด อุบ ลราชธานี
คือ ดอกบัว มาเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคเครื่องประดับจากทองเหลือง ซึ่งไดมีการออกแบบดังนี้
1) การออกแบบตางหูทรงกลม วัดขนาด และตําแหนงใหมีความเหมาะสม
2) การออกแบบแหวนโดยมีขนาดเสนรอบวงนอก 22 มิลลิเมตร วงใน 17 มิลลิเมตร
3) การออกแบบสรอยคอ โดยมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 13 เซนติเมตร
4) การออกแบบสรอยขอมือ โดยมียาว 18.5 เซนติเมตร
4
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รูปที่ 1 รูปดอกบัว ซึ่งเปนเอกลักษณของจังหวัดอุบลราชธานี

รูปที่ 2การออกแบบเครื่องประดับจากทองเหลือง 4 รูปแบบ

ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องประดับจากทองเหลืองตามรูปแบบทั้ง 4 รูปแบบ

รูปที่ 3ขั้นตอนการตอกลาย

รูปที่ 4 ขั้นตอนการขึ้นรูปแหวน

5
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รูปที่ 5 เครื่องประดับจากทองเหลืองที่เสร็จสมบูรณ
ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชเครื่องประดับตอการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องประดับจากทองเหลือง
จากการสํารวจความพึงพอใจของผูใชเครื่องประดับตอการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องประดับจากทองเหลือง โดยสํารวจจาก
ประชากรทั้งสิ้น 100 คน โดยการสุมแบบเจาะจง ซึ่งผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง อายุระหวาง 25-59ป สรุปไดวาผูใชเครื่องประดับ
จากเครื่องทองเหลืองมีความพึงพอใจดานความสวยงาม และความเหมาะสมที่ใชสวมใสประดับตกแตงรางกายไดจริง มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.41
ซึ่งถือวาอยูในระดับความพึงพอใจมาก
ขอเสนอแนะและการนําไปใชประโยชน
นักออกแบบผลิต ภัณฑควรมี แนวทางในการพัฒ นาตอยอดใหไ ดรูป แบบที่มี ความสมบู รณ และหลากหลายมากขึ้ น ทั้งนี้จาก
ขอเสนอแนะจากช างท องถิ่ นผู วิจัยได ชี้แ จงไว งานหล อทองเหลื องของชางบ านปะอาวส วนใหญ เป นงานชิ้ นใหญ ถาสามารถทํ าการ
ออกแบบรูปแบบการหล อในแนวทางเครื่องประดับประกอบก็จะเกิดเปนเอกลักษณของชุ มชนไดในอนาคต รวมถึงขอจํากัดในการทํ า
เครื่องประดับที่จากทองเหลืองชุมชนยังขาดความรู และเทคนิคในการทําเครื่องประดับที่ทันสมัยอยู ทั้งนี้ควรไดรับการสนับสนุนการให
ความรูและงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณกลุมหัตถกรรมเครื่องทองเหลืองบานปะอาวที่ไดใหคําปรึกษาจนทําใหงานวิจัยชิ้นนี้สําเร็จลุลวง ขอขอบพระคุณ
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในการสนับสนุนสถานที่ใน
การดําเนินงานวิจัย ขอขอบคุณทุนสนับสนุนจากโครงการเสริมสรางสมรรถนะการวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
เอกสารอางอิง
นิภาพร ทับหุน.เครื่องทองเหลืองหัตถศิลปสูงคาจากภูมิปญญาโบราณ.ครบรอบอุบลราชธานี 200 ป : บริษัท ชวนพิมพ จํากัด.
อุบลราชธานี. 2553.
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กลยุทธการตลาดที่มีอทิ ธิพลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย
ภัทรภร พลพนาธรรม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
email: polpanadham@gmail.com

บทคัดยอ
ดวยตลาดน้ําบางนอยกําลังเปนที่สนใจขององคกรตางๆ ถึงการดํารงความเปนเอกลักษณเดิมๆ ที่มีมาตั้งแตเกากอน
นับ 100 กวาป ขณะเดียวกัน เปนความตองการของชาวบานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจอยางพอเพียงดวยการ
ทองเที่ยวที่อนุรักษวิถีชีวิตดั้งเดิมไว วัตถุประสงคการวิจัย เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอยจําแนกตาม
ลักษณะประชากรเปาหมาย และกลยุทธการตลาด วิธีดําเนินการวิจัย ขอบเขตดานประชากร ไดแก นักทองเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวตางชาติที่เ ขามาท องเที่ ยวในตลาดน้ําบางนอย เทศบาลตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที จังหวัด สมุทรสงคราม
การเลือกกลุมตัวอยาง สุมเลือกวันแบบงาย จํานวน 4 วัน เดือนละ 1 วันของเดือนพฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม และ
สิงหาคม กําหนดโควตา วันละ 100 คน แลวสุมแบบสะดวก โดยเก็บนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางชาติที่เดินทางมา
ทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย จนครบตามจํานวน 400 ชุด
ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณา ดานลักษณะประชากรศาสตร พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มีระดับอายุคือ 2635 ป สถานภาพโสด จํานวนผูรวมเดินทางสวนใหญ 2 คน มีภูมิลําเนาที่กรุงเทพ และ เคยมาเที่ยวตลาดน้ําบางนอย สวน
ระดับความสําคัญของกลยุทธการตลาด อยูในระดับมาก ไดแก ผลิตภัณฑเกษตรและแปรรูปโดยรวม ผลิตภัณฑอาหารและ
เครื่องดื่มโดยรวม กลยุทธราคาโดยรวม การสื่อสารการตลาดดานการประชาสัมพันธโดยรวม กับ การใชพนักงานขายโดยรวม
การสง เสริ มการขยายตั วในชองทางจําหนายโดยรวม ระดั บความสําคัญ ของกลยุทธการตลาดปานกลาง คือ การโฆษณา
โดยรวม และกิจกรรมสงเสริมการขายโดยรวม สําหรับพฤติกรรมการทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย พบวา นักทองเที่ยวมาเที่ยว
ตลาดน้ําบางนอยเฉลี่ย 5.67 ครั้งตอป มีคาตั้งแต มาเปนครั้งแรก จนถึงสูงสุด 50 ครั้งตอป
ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน พบวา นักทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย ที่มีลักษณะประชากรศาสตรตางกัน ไดแก
อายุ สถานภาพสมรส ภูมิลําเนาที่พักอาศัยประจํา ตางกันมีพฤติกรรมการทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอยแตกตางกัน ซึ่ง
สอดคลองสมมติฐาน ยกเวน ตัวแปรเพศ จํานวนผูรวมเดินทาง สําหรับผลการวิเคราะหสมมติฐานดานกลยุทธการตลาดที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย สามารถเรียงลําดับความสําคัญของตัวแปรอิสระ ในรูปคะแนนมาตรฐาน
จากสมการ ดังนี้ กลยุทธดานอาหารเครื่องดื่มโดยรวม (X2) กลยุทธการสื่อสารการตลาดดานการโฆษณา โดยรวม(X4) และ
กลยุ ทธการสื่อสารการตลาดดานการประชาสัมพั นธ โดยรวม (X5)
แลวนํามาเขีย นสมการพยากรณพฤติกรรมการ
ทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย โดยใชคะแนนมาตรฐาน (Beta) ดังนี้ คือ Y = 1.636 (X2) + 1.442 (X4) + 1.362 (X5)
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) เทากับ .232 โดยทั้งสามตัวแปร สามารถพยากรณ ( R2 ) พฤติกรรมการ
ทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย ไดรอยละ .054 และมีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ ( SE )เทากับ 7.309
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย กลยุทธการตลาดดานผลิตภัณฑเกษตรและแปรรูปโดยรวม กลยุทธราคาโดยรวม และ
การสื่อสารการตลาดดานการใชพนักงานขาย โดยรวม ระดับความสําคัญของตัวแปรมีคาเฉลี่ยมาก ชวยทําใหลูกคาพึงพอใจ
และมีโอกาสกลับมาซื้ออีก
คําสําคัญ: กลยุทธการตลาด, พฤติกรรมการทองเที่ยว, นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ, ตลาดน้ําบางนอย
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Abstract
Bangnoi Floating Market was so attractive with its uniqueness more than 100 years, while local
people have tried to develop quality of life and local economy by conserving original way of life. This
research aimed to study tourists’ behavior at Bangnoi Floating Market, depending on demographical
factors, and Strategy Marketing. For Research Methodology, population were scoped on Thai and foreign
tourists at Bangnoi Floating Market, Kradangnga, Bangkonti District, Samutsakorn.
Simple random
samplings were used by random 1 day on either Saturday or Sunday of May, June, July and August
making total of 4 days, with quota 100 samplings for each day, and random sampling conveniently until
reach maximum of 400.
For descriptive results, the majority of demographic factors were female, age of 26-35 years,
single, coming 2 partners, hometown in Bangkok, and used to come. The marketing strategies were
leveled much importance such as agricultural and process products, food and drink, price strategies,
public relations, sale personnel and channel distributions. The moderate importance of marketing
strategies were advertising and promoting activities. Lastly, tourists’ behavior coming to Bangnoi Floating
Market was the average of 5.67 times per year, or in the range 1 to 50 times per year.
For inferential results, the difference of tourists’ demographic factors such as age, marriage status,
home town, and used to come affected tourists’ behaviors differently, thus accepted hypothesis 1,
except sex and numbers of partners.
The second hypothesis was “Strategy Marketing Effecting
Tourists’ behaviors at Bangnoi Floating Market.” The independent factors: food and drink (X2),
advertising (X4), and public relation (X5) were important to tourists’ behaviors consecutively. Predicting
equation of tourists’ behavior was Y = 1.636 (X2) + 1.442 (X4) + 1.362 (X5). Coefficient regression (R) of
tourists’ behavior and independent’s factors was 0.232. These three independent factors can predict
(R2) tourists’ behavior .054 percent with standard error (SE) of 7.309.
Suggestion for the research, agricultural and processed product strategies, price strategies and
promotion strategies especially sale personnel were leveled much importance which may satisfied
tourists and had chance of return.
Keywords : Strategy Marketing, Tourists’ behavior, Thai and foreign tourists, Bangnoi Floating Market
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บทนํา
จังหวัดสมุทรสงคราม เปนจังหวัดที่มีขนาดเล็กมีพื้นที่ 416.7 ตารางกิโลเมตร ติดกับชายฝงทะเลฝงอาวไทย มี
ลักษณะของความหลากหลายเชิงระบบนิเวศ มีลักษณะการคดเคี้ยวของแมน้ํา จะมีชายฝงคุงและชายฝงแหลม ซึ่งชายฝงคุงจะ
เปนดินแดนที่มีการกัดเซาะชายฝงอยูตลอดเวลา และชายฝงแหลมจะเปนดินแดนที่มีการงอกของแผนดินเกิดขึ้น (ปากกาวานร,
2551) เมื่อการทองเที่ยวไดเขามาสูชุมชนมากขึ้น สงผลใหวิถีชีวิตเปลี่ยนไป เสียงจากตัวแทนชุมชน ที่สะทอนใหเห็นถึง
ความเดือดรอน อีกปญหาที่สงผลกระทบตอชุมชนทั้งทางตรงและทางออม อาทิ การผุดขึ้นของรีสอรท โฮมสเตย จํานวนมาก
อันเปนหนึ่งในสาเหตุของแหลงมลพิษตางๆ ไมวาจะเปน ปญหาขยะ ของเสีย ปญหาทางเสียง ปญหาดานกลิ่นควันของน้ํามัน
รวมไปถึงปญหาอันเกิดจากคลื่นซัดตลิ่งบานจากการแลนของเรือเครื่อง (ฟนปาลําพู…คูหิ่งหอยอัมพวา หาจุดสมดุลเพื่อการ
ทองเที่ยวยั่งยืน,2010) ขณะเดียวกัน มีการรวมกลุมกันสรางเครือขายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษทรัพยากรชายฝงใหเกิดขึ้นเปน
รูปธรรม การจัดตั้งศูนยการทองเที่ยวเชิงอนุรักษบานลมทวน ที่รวมกันสงเสริมการทองเที่ยวรูปแบบอนุรักษ รวมถึง การ
ชวยเหลือจากเจาหนาที่รัฐ อีกทั้งทุกสวนที่เกี่ยวของ
ดวยสาเหตุความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การหาจุดสมดุลของการทองเที่ยว ทําใหนักวิจัย
ไดเห็นความสนใจของชาวตลาดน้ําบางนอย คลองบางนอย ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ที่มีแรงจูงใจในการสราง
ตลาดน้ําบางนอย เปนอีกหนึ่งทางเลือกเปนแหลงทองเที่ยวรองที่เปนเสนทางเชื่อมตอระหวางตลาดน้ําอัมพวา ไปยังตลาดน้ํา
ดําเนินสะดวก โดยศึกษาบทเรียนจากตลาดน้ําอัมพวา ปจจุบัน ตลาดน้ําบางนอยกําลังเปนที่สนใจขององคกรตางๆ ถึงการ
ดํารงความเปนเอกลักษณเดิมๆ ที่มีมาแตเกากอนนับ 100 กวาป ขณะเดียวกัน เปนความตองการของชาวบานในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียงดวยการทองเที่ยวที่อนุรักษวิถีชีวิตดั้งเดิมไว ดวยการใชกลยุทธการตลาดระดับทอง
ถิ่นที่อาศัยสิ่งที่มีอยูแลวตามธรรมชาติ วิถีแบบดั้งเดิมของชาวบานผนวกกับการนําแนวคิดทฤษฎีทางการตลาด พรอมดวย
ความรวมมือของหนวยงาน องคกรภาครัฐ และเอกชน ในการทําการตลาดเพื่อการทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย
แนวคิดทฤษฎี ผลการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวของ
ทฤษฎีสวนประสมการตลาด
สิ่งที่จะสนองความตองการของลูกคาได มีอยู 4 ประการ คือ ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริม
การตลาด ทั้ง 4 ประการจะตองสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกันเพื่อใหสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางกลมกลืน
1. ผลิตภัณฑ หมายถึง สิ่งที่จะสนองความตองการของลูกคา อาจมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได จะตองพิจารณาสิ่ง
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้ 1.1) แนวความคิดดานผลิตภัณฑ ตองรูวาสิ่งที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภค จุดเดนของ
ผลิตภัณฑ เปนลักษณะเดนเปนพิเศษ กวาสินคาอื่น ผล ประโยชนที่ไดรับจากผลิตภัณฑมีตอลูกคา มี 2 ดานคือ ผลประโยชน
โดยหนาที่ของผลิตภัณฑ และผลประโยชนทางดานอารมณ
1.2) ตราสินคา เปนการบรรยายถึงลักษณะของผลิตภัณฑซึ่งอาจเปนคําพูด สัญลักษณ หรือรวมกัน โดยทั่วไป เจาของ
ผลิตภัณฑมักใชตราสินคา มาจําแนกสินคาใหเห็นวาแตกตางจากสินคาของคนอื่นและทําใหผูบริโภคจดจําสินคาไดงาย ตรา
สินคา มีสวนสําคัญมากที่ทําใหผูบริโภคหันกลับมาซื้อสินคาของเราในโอกาสหนาอีก สวนการบรรจุภัณฑ เปนสิ่งที่หุมหอสินคา
อาจทําหนาที่ในการบรรจุ หุมหอ รวมทั้งสื่อสารทางการตลาด โดยบรรจุภัณฑจะเปนตัวที่ชวยสนองความตองการของลูกคา
ในบางกรณีบรรจุภัณฑจะชวยอํานวยความสะดวกใหกับลูกคา เปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑซึ่งอาจทําใหลูกคายินดีที่
จะจายในราคาที่สูงขึ้นได
2. ราคา ราคาเปนสวนประสมทางการตลาดเพียงอยางเดียวที่ ทําใหเกิดรายได องคประกอบหลักในการกําหนด
ราคาต่ําสุดคือ ตนทุนการผลิต และองคประกอบในการกําหนดราคาสูงสุดคือ คุณคาในสายตาของผูบริโภค วิธีการกําหนด
ราคา มี 3 ประเภท คือ 1) พิจารณาจากตนทุน 2) พิจารณาจากลูกคา 3) พิจารณาจากคูแขงขัน การกําหนดราคาเปนกล
ยุทธที่สําคัญมาก ในการบริหารธุรกิจ ในการกําหนดราคาจะตองมีความชัดเจนในเรื่อง วัตถุประสงคของการกําหนดราคา เชน
ลดราคาเพื่อสกัดคูแขง ตั้งราคาต่ําเพื่อไมใหเสียโอกาสในการไดลูกคาใหม ลดราคาเพื่อไลตามคูแขง สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง
คือ การทําใหลูกคายอมรับในการเปลี่ยนแปลงราคา ประเด็นสําคัญของราคา ขึ้นกับการเปรียบเทียบระหวาง ราคาของสินคา
กับคุณคาของสินคาที่มีตอผูบริโภค หากลูกคารูสึกวาสินคามีคุณคามากกวาราคา เขาก็จะยินดีซื้อสินคาในราคาที่กําหนด
3. ชองทางการจัดจําหนาย มีความหมายครอบคลุมในเรื่อง การนําสินคาจากผูผลิตไปถึงมือผูบริโภค การควบคุม
ปริมาณสินคา การขนสง การติดตอสื่อสาร ประเภทของรานจัดจําหนาย จํานวนของรานตัดจําหนาย โกดังสินคา การกระจาย
ทางกายภาพ วิธีการกระจายสินคา ในภาพรวม สิ่งที่ผูบริหารชองทางการจัดจําหนาย ตองคํานึงถึง ไดแก 1) การเขาถึง
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เชน การใชสื่อ การกระจายสินคาไปหาลูกคาใหตรงตามพฤติกรรม ลักษณะนิสัยความตองการ ฯลฯ 2) ขายสินคาได จะเกิด
หลังจากที่เราสามารถเขาถึงลูกคาไดแลว 3) รักษาไว คือ สรางความสัมพันธใหเกิดการซื้อขายตอเนื่อง เพื่อ ใหลูกคาอยูกับเรา
ตลอดไป
ขอพิจารณาในการเลือกชองทางการจัดจําหนาย ไดแก 1) พื้นที่ครอบคลุม ซึ่งอาจ ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่เปนไปได
ครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ที่เลือกสรร หรือครอบคลุมพื้นที่เพียงจุดเดียว
2) ประเภทของรานคาปลีก 3) ผลประโยชนที่ตองใหกับรานคา
4. การสงเสริมการตลาด หมายถึง ความพยายามทั้งสิ้นที่จะสงเสริมใหการตลาดบรรลุเปาหมายได ทําใหลูกคามา
ซื้อสินคา สนใจสินคาของเรา ลูกคาเปลี่ยนพฤติกรรมใหสอดคลองกับสินคาและรักษาไวไมใหเปลี่ยนแปลง จุดมุงหมายของ
การสงเสริมการตลาด ประกอบไปดวย 3 ขั้นตอน กลาวคือ 1) การแจงขาวสารขอมูล 2) การโนมนาวชักจูงใจ และ 3)
การเตือนความจํา
เครื่องมือที่ใชในการสงเสริมการตลาด ประกอบดวย 1) การโฆษณา เปนการสื่อสารแบบทางเดียว ที่มี
ประสิทธิภาพสําหรับตลาดแบบมวลชน มีลักษณะเปนการเสนอขาวสาร ทําใหเกิดการรับรู สรางสรรความรูสึกที่ดีตอสินคา
และทําสรางการเรียนรูเรงเราใหเกิดการซื้อ
2) การสงเสริมการขาย เปนการสื่อสารทางเดียวเกี่ยวกับเนื้อหาที่นาสนใจเฉพาะอยาง ทําใหเกิดแรงจูงใจระยะสั้น
ๆ มีวัตถุประสงคทําใหเกิดการรับรู การเรียนรูและแนะวิธีการใชสินคา 3) การขายโดยใชพนักงาน เปนการสื่อสารสองทางที่
มีคุณภาพสูงโดยผานการพูดคุยหรือชี้แนะการใชสินคาตอผูบริโภคแตละคนโดยตรง มีลักษณะเปนการเสนอขาวสารขอมูล
พิเศษใหกับผูที่จะเปนลูกคา 4) การประชา สัมพันธ เปนการสื่อสารทางเดียวเกี่ยวกับขาวสารในเชิงพานิชยของสินคาผาน
สื่อสาธารณะมีลักษณะเปน การเสนอขาวผลิตภัณฑใหม การประเมินผลิตภัณฑ มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการรับรู การเรียนรู
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ สนับสนุนการตัดสินใจ 5) การพูดแบบปากตอปาก เปนการสื่อสารสองทาง มีลักษณะเปน
การสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการรับรู การเรียนรู การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ สนับสนุนการตัดสินใจ
การพูดแบบปากตอปากมีอิทธิพลตอผูบริโภคมาก โดยเฉพาะสินคาที่มีราคาสูง และสินคาที่ไมมีรูปราง
กลยุทธสวนประสมการตลาด ณ ตลาดน้ําบางนอย
ตลาดน้ําคลองบางนอย ตั้งอยูที่ปากคลองบางนอย หนาวัดเกาะแกว ตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที อยูหางจาก
อุทยาน ร.2 อําเภออัมพวา ประมาณ 5 กิโลเมตร ชุมชน ปากคลองบางนอย หรือ บางนอยนอก เคยเปนยานการคาทางน้ํา ที่
สําคัญมาก จุดหนึ่งในลุมน้ําแมกลอง สินคาที่จําหนาย จะเปนผลผลิต ทางการเกษตร จากชาวสวน ปจจุบัน ชุมชนบางนอยจะ
เปลี่ยนสภาพจากยานการคาทางน้ําที่จอแจเปนเพียง ชุมชนอยูอาศัยที่เงียบสงบ ซึ่งเปนผลจากการกอสรางถนนที่ทําใหความ
เจริญยายจากลําคลองสูริมถนนเมื่อ ประมาณ 30ป ที่ผานมา หากแตชุมชนแหงนี้ยังคงรักษาเอกลักษณของมรดกทาง
วัฒนธรรมชุมชนริมน้ําดั้งเดิม ไวไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน สถาปตยกรรม วิถีชีวิต ตลอดจน
สภาพแวดลอม คลองและสวนผลไมที่อุดมสมบูรณ ซึ่งมีคุณคาควรแกการอนุรักษและศึกษาเยี่ยมชมอยางยิ่ง
แนวคิดทางการตลาดสําหรับตลาดน้ําบางนอย จะไมคอยใหน้ําหนักกับการแขงขันที่เปนแนวคิดการตลาดที่พบเห็น
ไดในเมืองทั่วๆไป วิถีชีวิตที่เรียบงาย บรรยากาศเงียบสงบรมเย็น เปนที่มาของแนวคิดอนุรักษทั้งการเกษตร การคา และการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ จึงเปนที่มาของการศึกษากลยุทธสวนประสมการตลาด ณ ตลาดน้ําบางนอย ที่แมยังอยูในชวงเริ่มตน
แตก็มีเอกลักษณที่นาสนใจ กลาวคือ
1.สินคาที่หาไดในพืน้ ที่
สวนใหญเปนพืชผลการเกษตรในทองถิ่น ดวยความที่เปนพื้นที่สีเขียวหามตั้งโรงงาน จึงสามารถรักษาพันธผลไมที่
เปนเอกลักษณของทองถิ่น ไดแก พันธลิ้นจี่ สมโอขาวใหญ กลวยหอม อีกทั้ง การรักษาคุณภาพน้ํา มีการตรวจวัดคาระดับ
ออกซิเจนในน้ํา จึงเปนแหลงสัตวน้ําตามธรรมชาติ ไดแก กุงแมน้ํากามกราม ปลาแมน้ํา เชน ปลากระพง ปลากะโห มี
เรือมารับซื้อถึงที่ทุกวัน
ของที่ระลึกที่ทําในจังหวัด ไดแก สิ่งประดิษฐ เชน เสื้อสกรีนตลาดน้ําบางนอย พวงกุญแจ สินคาโอท็อป เชน
น้ําพริก น้ําปลาหวาน สิ่งประดิษฐจากกะลามะพราว (สัมภาษณ1 คุณสุรศักดิ์) ความเปนตลาดเกาแกกวารอยป คือ
เอกลักษณของที่นี่ ชวงแรกขายของในเรือ ปจจุบัน เปลี่ยนเปนตลาดบก สวนที่ผลิตเอง มีงานเย็บปก และสกรีนเสื้อยืด
“ตลาดน้ําบางนอย” ลายออกแบบเอง (สัมภาษณ4 เจาของรานรัตนอาภรณ)
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อาหาร เปนสินคาอีกประเภทที่นักทองเที่ยวสนใจ ไดแก กวยเตี๋ยว โรตีแตจิ๋ว ผลไมราคาถูกมาก เชน มะพราว
กลวย มะมวง ชมพู ซื้อฝากญาติ และเพื่อนตางชาติ แสดงถึงสัญลักษณแบบไทยๆ (สัมภาษณ3 ครอบครัว)
นโยบายอนุรักษธรรมชาติ ความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยคณะกรรมการบริหารโครงการและความรวมมือใน
ชุมชน ดังนี้ 1.1 ใชวัสดุที่เปนมิตรกับธรรมชาติ โดยกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม เขามาเมื่อป 2549 จัดอบรมการใช
วัสดุที่เปนมิตรกับธรรมชาติ 1.2 คุณภาพน้ํา ริมน้ํา ใหทุกบานติดตั้งบอดักไขมัน ลางสิ่งของดวยกะละมัง แลวเทผาน
เครื่องดักไขมัน ไดรับทุนสนับสนุนจากผูวาราชการจังหวัดคุณประภาส บุญยินดี 1.3 ตลาดวิถีอนุรักษ ทําปุยชีวภาพ ปุย
หมัก โดยการแยกขยะ เก็บเศษอาหาร เศษผัก เศษเปลือกผลไม โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนกระดังงารวมใจ แยกขยะ ชวย
ลดจํานวนขยะลงถึง 8 ตันตอป ฝากธนาคารขยะ ทําบุญดวยขยะ (สัมภาษณ5 คุณลาวัลย เชิดชู ผูนําชุมชน และเจาของ
รานลาวัลย)
2.การสื่อสารการตลาด
การสื่อสารการตลาด มีการติดตอผานบริษัทการทองเที่ยว ไดแก บริษัททัวร ทัวรรถบขส. ทัวรไหวพระ 9 วัด
ปจจุบันนอยลง เพราะมีคาใชจายคันละ 200 บาท ไมมีงบประมาณสนับสนุน สวนรายการโทรทัศนชวงแรกติดตอผาน
เทศบาล จะมีคาใชจายเลี้ยงรับรองนักขาว ยังมีงบประมาณโฆษณาผานสื่ออินเตอรเน็ตบาง ปจจุบัน ผูจัดรายการโทรทัศนที่
สนใจจะมาถายทําเอง
งบสนับสนุน สวนใหญไดรับการสนับสนุนงบเทศบาล จากนายกเทศมนตรี คุณสมภพ ปละ 1 ลานบาท ไดแก
1) คาปายประชาสัมพันธ สื่ออินเตอรเน็ต รายการกุงใหญ มีบริการเรือพายฟรี ลองตามคลองบางนอยไปถึงวัดไทร ที่เปน
ของเทศบาลจํานวน 6 ลํา มีที่พักโฮมสเตย (สัมภาษณ1 คุณสุรศักดิ์) 2) จัดอบรมแมคา เกี่ยวกับการปรับปรุงบรรจุภัณฑ มี
การพาไปดูงานตลาดโกงโคง ตลาดน้ําอโยธยา การพัฒนาเปลี่ยนแปลงกลยุทธการตลาดมีนอยมาก เพราะความแตกตางของ
คณะผูบริหาร 3) กอสรางสะพานไม ขามไปฝงตรงขามที่มีรานคาชวงปากคลองบางนอย งบประมาณใหมปนี้ เสนอใหทํา
หลังคา จางคนบังคับเรือพาย ทั้งหัวเรือทายเรือ เพื่อพาลูกคาเขาถึงวัดไทร แตอาจไมไดรับงบสนับสนุน (สัมภาษณ5 คุณลา
วัลย เชิดชู ผูนําชุมชน และเจาของรานลาวัลย)
แหลงขาวสาร เริ่มจากการที่รูจักกับคนในพื้นที่ 1) มีการบอกปากตอปาก มากับคนรูจัก และมาหลายครั้งแลว
ปายประชาสัมพันธนอยเกินไปทําใหขาดความนาสนใจ ครั้งนี้ มาเดินรอเวลาตลาดน้ําอัมพวาเปดในตอนเย็น (สัมภาษณ2
คูรัก) 2) รูจักที่นี่โดยบังเอิญ ประทับใจและไมกลับไปเที่ยวตลาดน้ําอัมพวาอีกเลย การสื่อสารนอยมาก ไมมีปายบอก บนฝง
สะพาน ขอบสะพาน ตั้งแตทางเขาจากตลาดน้ําอัมพวา การเดินทางขับรถมาเอง จากราชบุรี บรรยากาศดีมาก นาเดิน
มากกวาอัมพวา เปนธรรมชาติ แนวทางเดินนาจูงใจ กับรานคา และบรรยากาศธรรมชาติ เหมาะกับการทองเที่ยวแบบ
ครอบครัว เพราะเงียบ สงบ รมรื่น 3) รายการทางโทรทัศนก็นอยมาก นาจะออกรายการพากินพาเที่ยว ชวงเวลาเปด
ตลาดน้ํา มีแคเสารและอาทิตย 9.00-16.00 น. มีรายการโทรทัศนมาถายทําเองตามความสนใจ เชน รายการตลาดสดสนาม
เปา ทัวรมาลงแตจํานวนไมมาก เริ่มมีชาวตางชาติ (สัมภาษณ4 เจาของรานรัตนอาภรณ) 4) การจัดกิจกรรมตามเทศกาล
ดวย ตามประเพณี หรือกิจกรรมพิเศษที่จัดกันขึ้นเองในชุมชน เชน กิจกรรมเทศกาลกินกุง สรงน้ําพระในวันสงกรานต
กิจกรรมวันปใหมจัดใหมีการตักบาตรทางน้ํา และอื่นๆ เปนตน
วัฒนธรรมบรรยากาศแบบเดิมๆ อยากใหรักษาไวเปน
เอกลักษณของบางนอย (สัมภาษณ3 ครอบครัว) กลุมเปาหมาย สวนใหญเปนลูกคาวัยกลางคน นิยมของไมแพง นิยม
ภาพลักษณ “อนุรักษธรรมชาติ”
3. การสงเสริมการขยายตัวของเครือขายในชองทางจําหนาย
การขยายตัวของเครือขายในชองทางจําหนาย ถึงแมจะมีขอจํากัดแตก็ไดมีการขยายพื้นที่จําหนายสินคาและการ
รวมกลุมชุมชน ดังนี้ 1) แนวโนมการขยายตัว ไดสรางทางเดินริมน้ําเปนแนวยาวถึงวัดไทรแลว เปนแนวยาว คิดเปนพื้นที่ 1.4
ตารางกิโลเมตร เพียงแตยังไมไดพัฒนาเปนตลาดการคา เจาอาวาสวัดไทรใหความรวมมือเปนอยางดี แตจํานวนคนมา
เที่ยวนอย ระยะพื้นที่ขายที่อยูไกลออกไป คนยังเดินไปไมถึง ไมมีลูกคาเดิน รานคาจึงยังมีจํานวนนอย ในการนําสินคามา
วางขายไมคุมคาเสียโอกาส (สัมภาษณ1 คุณสุรศักดิ์) จํานวนคนมาเที่ยวนอย ควรเพิ่มจํานวนรานคา และขายสินคาที่
หลากหลาย (สัมภาษณ3 ครอบครัว) 2) ชุมชนคิด แลวนําเสนอกับนายกเทศบาล ฯ มีนโยบายไมใหเก็บคาเชาหนาราน
เจาของรานจะเปนผูเก็บคาเชาและเลือกผูเชาหนารานเอง รานคายังมีไมหลากหลาย แผนการพัฒนาตลาดน้ํา จึงพัฒนาแบบ
คอยเปนคอยไป 3) องคกรที่เกิดโดยธรรมชาติ เกิดจากกลุมสตรี กลุมอาสาสมัคร รวมกลุม รวบรวมปญหา แลวนําเสนอสู
ระดับจังหวัด (สัมภาษณ5 คุณลาวัลย เชิดชู ผูนําชุมชน และเจาของรานลาวัลย)
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กลยุทธการตลาดของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
1. กลยุทธการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทยจะดําเนินการในตลาดตางประเทศป 2555 โดยใชกลยุทธเรง
สรางความเชื่อมั่นจากนักทองเที่ยวใหกลับมาโดยเร็ว ขณะการทําตลาดนั้น จะมีการขยายตลาดในกลุมนักทองเที่ยว ที่เดินทาง
มาทองเที่ยวและพักผอนเปนหลัก ในประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุน รัสเซีย เยอรมัน รวมถึงการดึงนักทองเที่ยวในกลุมคุณภาพ เชน
ฮันนีมูน ทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ เปนตน การใชกลยุทธเสริมการแขงขัน โดยการนําดิจิตอลเทคโนโลยีมาใชและสื่อออนไลน นาย
สุรพล เศวตเศรนี ผูวาการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดวางเปาหมายตัวเลขนักทองเที่ยวตางประเทศ ที่จะเดินทางเขาไทยในป
2554 อยางไมเปนทางการ 15 ลานคน สรางรายได 573,800 ลานบาท ภายใตเหตุการณบานเมืองปกติ
สวนตลาดในประเทศจะเนนย้ําการสรางการรับรูใหการทองเที่ยวเปนสวนหนึ่งของชีวิต โดยวางเปาหมายตัวเลข
นักทองเที่ยวไทยไดตั้งไวที่ 91 ลานคน สรางรายได 432,000 ลานบาท โดยจะประชุมแผนตลาดกอนสรุปเปาหมายอยางเปน
ทางการ (ททท.รางกลยุทธดึงนักทองเที่ยว ป 54 ตั้งเปาตางชาติเขาไทยกวา 14 ลานคน, 2553)
2. แผนยุทธศาสตรทองเที่ยวอาเซียน ตามแผนยุทธศาสตรทองเที่ยวอาเซียน 2011-2015 (Tourism Strategic
Plan 2011-2015) คาดการณวาภายในป 2558 อาเซียนจะมีนักทองเที่ยว 86.7 ลานคน เติบโต 25% ซึ่งการปรับตัวใหทัน
การแขงขันในระดับโลกไดจะตองมีการพัฒนาที่สอดคลองแตยังคงสภาพการแขงขันไว โดยแตละประเทศตองบูรณาการความ
รวมมือในระดับองคกรทองเที่ยว ภาคเอกชน และองคกรไมแสวงหากําไร (NGOs)
ดานทองเที่ยวไฮไลตแพ็กเกจตามทรัพยากรและรูปแบบการทองเที่ยวที่ 10 ประเทศมีอยู เพื่อนําเสนอตอตลาด
ตางประเทศ
เชน ดานธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ่งเปนจุดเดนของภูมิภาคนี้ นายประกิจ ชินอมรพงษ นายกสมาคม
โรงแรมไทย (ทีเอชเอ) เปดเผยวา ขณะนี้สมาคมทองเที่ยวอาเซียน (อาเซียนตา) บูรณาการความรวมมือดานการตลาดรวมกัน
โดยใชชองทางออนไลนเปนหลัก โดยใชแนวคิด Southeast : feel the warmth เปนแบรนดหลักนําเสนอผานแคมเปญ
และเว็บไซต ใหขอมูลดานแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมกวา 8,000 บทความ ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3. กรอบแผนงานภายใต ยุท ธศาสตรอ ยูดี มี สุ ข ระดั บ จังหวั ด ได แ ก 3.1) แผนงานสร างการเรี ย นรู และ
ความสามารถในการจัดการของชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองอยางยั่งยืน สนับสนุนใหชุมชนเขามารวมในกระบวนการคิด วิเคราะห
กําหนดตําแหนงของตนเองและวางทิศทางการพัฒนาตามศักยภาพความพรอมชุม ชน 3.2) แผนงานกําหนดตําแหนงการ
พัฒนาอาชีพของชุมชนภายใตระบบและกลไกการตลาด โดยสนับสนุนกิจกรรมการประกอบอาชีพของคนในหมูบาน/ชุมชนใน
การวางตําแหนงอาชีพที่สอดคลองกับศักยภาพความสามารถตนเองภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3.3) แผนงานพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชน ซึ่งมีศักยภาพ มีความโดดเดน และมีลูทางดานการตลาด โดยเนนการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนในดานบรรจุ
ภัณฑ ดานการเชื่อมโยงตลาด ดานมาตรฐานทั้งคุณภาพ ความสะอาด และความปลอดภัย 3.4) แผนงานสนับสนุนชุมชนใหมี
บทบาทรองรับความออนแอของระบบครอบครัวไทย ในรูปแบบที่หลากหลายตามสถานการณที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน เชน การ
รวมมือลงแรงจัดหาหรือซอมแซมที่อยูอาศัย การสรางงานใหผูดอยโอกาส เปนตน 3.5) แผนงานดูแลความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชน ปองกันไมใหทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม และดูแลสิ่งแวดลอม เชน ความ
สะอาด การจัดใหมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น เปนตน (กรอบแผนงานภายใตยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด , 2553)
4. กรอบนโยบายของคณะกรรมการ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ. 2550 – 2554 ประกอบดวย 4 ขอที่เปน
เหตุผลที่สําคัญสําหรับงานวิจัยครั้งนี้ (กรอบนโยบายของคณะกรรมการ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย , 2010) ไดแก 1)
สงเสริมใหการทองเที่ยวมีบทบาทในการชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของไทย และเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สรางงานและเพิ่มรายไดใหกับประเทศ 2) สงเสริมใหการทองเที่ยวเติบโตอยางยั่งยืน โดยขยาย
ฐานตลาดนักทองเที่ยวคุณภาพ ทั้งในพื้นที่ใหมและเฉพาะกลุม ภายใตการสรางความเขมแข็งของตราสินคา (Brand) ประเทศ
ไทยอยางตอเนื่อง 3) สงเสริมใหการทองเที่ยวเปนสวนหนึ่งของชีวิตคนไทย โดยเนนการประสานงานระหวางเครือขายภาครัฐ
กับภาคเอกชน นําไปสูการสรางและกระตุนจิตสํานึกรักษาสิ่งแวดลอม รวมทั้งใหเกิดความรักและภาคภูมิใจในเอกลักษณ
วัฒนธรรมไทย 4) สง เสริมการทองเที่ยวใหกระจายตัวสูแหลงทองเที่ยวรองมากขึ้น สรางสมดุลระหวางพื้นที่ทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดลอม เชื่อมโยงระหวางกลุมจังหวัดและขามภูมิภาค
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอยจําแนกตามลักษณะประชากรเปาหมาย
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอยที่ไดรับอิทธิพลจากกลยุทธการตลาด
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สมมติฐานของโครงการวิจัย
1.ลักษณะประชากรเปาหมายที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอยแตกตางกัน
2. กลยุทธการตลาดมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย
ระเบียบวิธีวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย แบงไดเปน 2 สวน คือ
1. การรวบรวมขอมูล โดยกําหนดลักษณะประชากรและกลุมตัวอยาง ดังนี้
1. ลักษณะประชากร ไดแก นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่มาทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย ซึ่งเปดทําการ
เฉพาะวันเสาร-อาทิตย
2. การกําหนดกลุมตัวอยาง
2.1 ลักษณะกลุมตัวอยาง ไดแก นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่มาทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย
ไมจํากัด เพศ หรือ วัย
2.2 ขนาดกลุมตัวอยาง เนื่องจาก ไมทราบขนาดของประชากรที่แนนอนของนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว
ตลาดน้ําบางนอย จึงใชสูตร Yamane ไดขนาดตัวอยาง โดยประมาณ 400 ตัวอยาง
2.3 การเลือกกลุมตัวอยาง สุมเก็บตามสะดวก ที่เดินเขาทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย ที่เปดทําการเฉพาะวัน
เสาร-อาทิตย เนื่องจากเปนตลาดใหม และพื้นที่ตลาดขนาดเล็ก มีจํานวนผูเขามาทองเที่ยววันละประมาณ 200 คน
(สัมภาษณ5 คุณลาวัลย เชิดชู ผูนําชุมชน และเจาของรานลาวัลย) แตก็จะไมมีการเก็บซ้ํา ถาผูตอบเคยตอบแลวจะแจงให
ทราบกอน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยโดยใชแบบสอบถามเชิงสํารวจ สําหรับนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ
โดยประกอบดวย เนื้อหา กลยุทธการตลาดมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย อําเภอบางคณฑี
จังหวัดสมุทรสงคราม
2. การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณาเปนการวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใชสถิติ คารอยละ
(percentage) คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และสวนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (lnferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน ดังนี้
สถิติวิเคราะหคาที (lndependent Statistic) เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุม ตัวอยาง 2 กลุมใชทดสอบสมมุติฐาน
ขอที่ 1 ขอมูลลักษณะประชากรศาสตร ดาน เพศ
สถิติวิเคราะหแบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เพื่อเปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมใชทดสอบสมมุติฐานขอที่ 1 ขอมูลลักษณะประชากรศาสตรดานอายุ
สถานภาพ จํานวนผูรวมเดินทางมาทองเที่ยว และ ภูมิลําเนาที่พักอาศัยประจํา
Multiple Regression Analysis เพื่อหากลยุทธการตลาด เปนตัวแปรตน ที่มีตอตัวแปรตาม มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย ใชทดสอบสมมุติฐานขอที่ 2 กลยุทธการตลาดมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวตลาดน้ํา
บางนอย
ผลการวิจัย
การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณา แบงเปน สวนที่ 1 ขอมูลลักษณะประชากรศาสตร สวนที่ 2 ทุนทางสังคม และ
สวนที่ 3 แนวโนมที่นักทองเที่ยวจะกลับมาทองเที่ยวตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลลักษณะประชากรศาสตร
การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณา แบงเปน สวนที่ 1 ขอมูลลักษณะประชากรศาสตร สวนที่ 2 กลยุทธการตลาด และ
สวนที่ 3 พฤติกรรมการทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย ดังนี้
ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน จําแนกตามตัวแปรเพศ
พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 59.3 ระดับอายุ 26-35 ป จํานวน 135 คน คิดเปนรอย
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ละ 33.8 รองลงมาคือ อายุ 46 ปขึ้นไป 83 คน คิดเปนรอยละ 20.8 สถานภาพโสด จํานวน 195 คน คิดเปนรอยละ
48.8 รองลงมาคือ สมรส จํานวน 187 คน คิดเปนรอยละ 46.8 สวนใหญผูรวมเดินทาง 2 คน มีจํานวน 149 คน คิด
เปนรอยละ 37.3 รองลงมาคือ ผูรวมเดินทางมากกวาหรือเทากับ 5 คน จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 22.8 สวนใหญ
นักทองเที่ยวมีภูมิลําเนาที่ กรุงเทพ จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 39.0 รองลงมาตามลําดับ คือ สมุทรสงคราม จํานวน
68 คน คิดเปนรอยละ 17.0 สวนใหญเคยมาเที่ยวตลาดน้ําบางนอย จํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 59.3 และมาเที่ยว
ตลาดน้ําบางนอยครั้งแรก จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 40.8
สวนที่ 2 กลยุทธการตลาด ใชคาสถิติในการแจกแจงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผล ดังนี้
ผลิตภัณฑเกษตรและแปรรูป โดยรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.4475 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มโดยรวม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.8588 กลยุทธราคาโดยรวม อยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.7433 การสื่อสารการตลาดดานการโฆษณาโดยรวม อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
2.7906 ดานการประชาสัมพันธ โดยรวม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.7713 ดานกิจกรรมสงเสริมการขาย
โดยรวม อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.3600 ดานการใชพนักงานขาย โดยรวม อยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.8733 การสงเสริมการขยายตัวในชองทางจําหนาย โดยรวม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.6481
สวนที่ 3 พฤติกรรมการทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย
จํานวนครั้งตอปในการมาทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย . โดยรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.67 มีคาตั้งแต มาเปนครั้ง
แรก จนถึงสูงสุด 50 ครั้งตอป
สรุปผลขอมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน สรุปผลการขอมูลเชิงอนุมานโดยการทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห
ขอมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย รายละเอียดตามกรอบแนวคิด ดังนี้ คือ
สมมติฐานขอที่ 1 นักทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย ที่มีลักษณะประชากรศาสตรตางกัน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส จํานวนนักทองเที่ยวที่รวมเดินทาง ภูมิลําเนาที่พักประจํา มีพฤติกรรมการทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอยแตกตางกัน
ผลการวิจัย พบวา ดังนี้
นักทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอยที่มีเพศตางกัน
มีพฤติกรรมการทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอยไมแตกตางกัน จึงไม
สอดคลองสมมติฐาน นักทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย ที่มีอายุตางกันมีพฤติกรรมการทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอยแตกตางกัน
ซึ่งสอดคลองสมมติฐาน นักทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย ที่มีสถานภาพสมรสตางกันมีพฤติกรรมการทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย
แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองสมมติฐาน นักทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย ที่มีจํานวนผูรวมเดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอยมี
พฤติกรรมการทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอยไมแตกตางกัน จึงไมเปนไปตามสมมติฐาน นักทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย ที่มี
ภูมิลําเนาที่พักอาศัยประจํา ตางกันมีพฤติกรรมการทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอยแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองสมมติฐาน และการ
มาเที่ยวตลาดน้ําบางนอยครั้งแรกกับเคยมาเที่ยว มีพฤติกรรมการทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอยแตกตางกัน
สมมติฐานขอที่ 2 กลยุทธการตลาดมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย สําหรับ คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธพหุคูณ (R) ของ พฤติกรรมการทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย กับ กลยุทธดานอาหารเครื่องดื่มโดยรวม (X2) กล
ยุทธการสื่อสารการตลาดดานการโฆษณา โดยรวม(X4) และ กลยุทธการสื่อสารการตลาดดานการประชาสัมพันธ โดยรวม
(X5) มีคา .232 โดยทั้งสามตัวแปร สามารถพยากรณ ( R2 ) พฤติกรรมการทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย ไดรอยละ
.054 และมีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ ( SE )เทากับ 7.309
สมการพยากรณ พฤติกรรมการทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย โดยใชคะแนนดิบ (B) สามารถเขียนได ดังนี้
Y = -1.636 (X2) + 1.442 (X4) + 1.362 (X5)
สมการพยากรณ พฤติกรรมการทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย โดยใชคะแนนมาตรฐาน (Beta) สามารถเขียนได
ดังนี้ Z = -.138(X2) + .155 (X4) + .129 (X5)
จากสมการในรูปคะแนนมาตรฐาน สามารถเรียงลําดับความสําคัญของตัวแปรอิสระ หรือ กลยุทธการตลาดที่มีผล
ตอพฤติกรรมการทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย ไดดังนี้ กลยุทธดานอาหารเครื่องดื่มโดยรวม (X2) กลยุทธการสื่อสาร
การตลาดดานการโฆษณาโดยรวม (X4) และกลยุทธการสื่อสารการตลาดดานการประชาสัมพันธโดยรวม (X5)
สรุปและอภิปรายผล
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ดวยการวิเคราะหขอมูลที่ยอมรับสมมติฐานรอง พรอมขอเสนอแนะ วิธีการ กลยุทธตางๆ ที่ผูที่เกี่ยวของสามารถ
นําไปประยุกตใชในการพัฒนากลยุทธ ซึ่งสมมติฐานที่มีการยอมรับ มีดังนี้
สมมติฐานขอที่ 1 นักทองเที่ยวที่มีลักษณะประชากรศาสตรทแี่ ตกตางกัน มีพฤติกรรมการทองเที่ยวตลาดน้ําบาง
นอย แตกตางกัน
ผลการวิเคราะห พบวา นักทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอยที่มีอายุ มากกวาหรือเทากับ 46 ป มีพฤติกรรมการ
ทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย มากกวานักทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอยทุกกลุมอายุ ดวยการสังเกตระหวางการเก็บขอมูล จะ
เห็นการมาเที่ยวเปนกลุม ลักษณะเปนการเที่ยวแบบครอบครัว อาจเปนพอแมพาลูกๆ มาเที่ยว อีกทั้งเปนการพักผอนหยอน
ใจของวัยทํางานถึงผูสูงวัยภายหลังเกษียณอายุ โดยมีคาเฉลี่ยสูงถึง 9.66 ครั้งตอป กลุมอายุอื่น เชน นอยกวาหรือเทากับ 18
ป 19-25 ป 36-45 ป ที่มีคาเฉลี่ยประมาณ 5 ครั้งตอป ก็ถือวาสนใจแหลงทองเที่ยวแหงนี้ไมนอยไปกวากลุมแรกนัก
ลักษณะการจับกลุมเที่ยว มีทั้งเพื่อน หรือ คูรัก
ผลการวิเคราะห พบวา นักทองเที่ยวที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีพฤติกรรมการทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย
แตกตางกัน ดวยลักษณะการมาเที่ยวเปนกลุม โดยเฉพาะกลุมครอบครัว คูสมรส ที่เลือกตลาดน้ําบางนอย ที่กลายเปน
สถานที่ประจําในการพักผอนชวงวันหยุดสุดสัปดาหของครอบครัว โดยมีคาเฉลี่ยสูงถึง 7.81 ครั้งตอป ขณะที่คนโสดที่ชอบ
การทองเที่ยว มีคาเฉลี่ย 4.02 ครั้งตอป
ผลการวิเคราะห พบวา นักทองเที่ยวที่มีภูมิลําเนาที่พักอาศัยประจํา แตกตางกัน มีพฤติกรรมการทองเที่ยวตลาด
น้ําบางนอย แตกตางกัน ดวยระยะทาง ความสนใจที่เปนแรงจูงใจในการทองเที่ยวแตกตางกัน จากประสบการณในการลง
พื้นที่ ไดพูดคุยกับนักทองเที่ยว นอกจากคนในจังหวัดที่เปนแหลงซื้อหาอาหารและอื่นๆ ยังมีคนที่ไปทํางานตางถิ่นแลว
กลับมาพักผอนบานก็ไมนอย สวนจังหวัดใกลเคียง เชน ชาวราชบุรี ก็มีไมนอยที่ยึดเปนพื้นที่พักผอนชวงสุดสัปดาห ทําใหมา
ตลาดน้ําบางนอยบอยมาก “บรรยากาศดี เปนธรรมชาติ อาหารอรอย” มักจะเปนคําชมสําหรับแหลงทองเที่ยวแหงนี้
ลาสุดที่เก็บขอมูลใกลปใหมอีกรอบ พบวา คนกรุงเทพฯ และตางชาติ เชน ฟลิปปนส ก็มาเที่ยวที่นี่จํานวนมาก สวนใหญได
ขอมูลทางอินเตอรเน็ต นอกจากนี้ จังหวัดรอบปริมณฑลก็เลือกที่นี่เปนแหลงทองเที่ยวอีกแหงที่นาสนใจทีเดียว
ผลการวิเคราะห พบวา นักทองเที่ยวมาครั้งแรกหรือไม มีพฤติกรรมการทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย แตกตางกัน
จะเห็นไดวา มีนักทองเที่ยวที่เพิ่งมาเปนครั้งแรกมากถึงรอยละ 56 คิดเปนจํานวน 224 คนจากกลุมตัวอยาง สวนคนที่เคยมา
เที่ยวแลว กลับมาเที่ยวอีกรอยละ 44 คิดเปนจํานวน 176 คนจากกลุมตัวอยาง ทั้งนี้ คนที่เคยมามักจะมาเปนกลุม โดย
ชักชวนลูกๆ เพื่อน ญาติพี่นอง เพี่อนสนิท จึงสามารถสังเกตเห็นจํานวนนักทองเที่ยวที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด
สมมติฐานขอที่ 2 กลยุทธสวนประสมการตลาดสามารถทํานายพฤติกรรมการทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย
ผลการวิเคราะห พบวา กลยุทธการตลาดดานอาหารและเครื่องดื่มโดยรวม (X2) สามารถทํานายพฤติกรรมการ
ทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย กลาวไดวา นักทองเที่ยวทุกคนที่มาที่นี่ตองแวะทานอาหารและเครื่องดื่ม ราคาชามละ 10-20
บาท รสชาดอรอย สะอาด บางคนแวะทานไปเรื่อยๆหลายๆราน คนที่มาหลายครั้งก็หมุนเวียนสลับรานบาง บางคนมาเพื่อ
ตั้งใจมาทานอาหารโดยตรงก็มี ของวางแปลกๆที่ขึ้นชื่อ คือ โรตีแตจิ๋ว ทุกคนที่มาก็ตองแวะซื้อทานรอนๆ ไดบรรยากาศอีก
แบบหนึ่ง
ผลการวิเคราะห พบวา การสื่อสารการตลาดดานการโฆษณาโดยรวม(X4) สามารถทํานายพฤติกรรมการ
ทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย อันที่จริงนโยบายที่นี่ไมไดเนนการขยายตัวอยางรวดเร็ว จึงไมไดลงทุนโฆษณาอะไร แตมีขอมูล
เปนแหลงกินเที่ยวตลาดน้ําในเว็บไซททั่วไป กลายเปนแหลงขอมูลที่สําคัญที่ดึงดูดคนมาได ถึงแมวายังมีนอยมาก และสื่อที่ลง
ก็ยังไมหลากหลาย
ผลการวิเคราะห พบวา การสื่อสารการตลาดดานการประชาสัมพันธโดยรวม (X5) สามารถทํานายพฤติกรรม
การทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย นโยบายของผูบริหารโครงการที่นี่ มีจุดเดนอยางหนึ่ง คือ เนนความเปนธรรมชาติ ดวย
นโยบายอนุรักษธรรมชาติ ไดแก ใชวัสดุที่เปนมิตรกับธรรมชาติ คุณภาพน้ําดวยการวัดระดับออกซิเจนในน้ํา และ ตลาดวิถี
อนุรักษ ดวยการคัดแยกขยะแลวนําสิ่งเหลือใชมาทําประโยชนตอชุมชน รางวัลที่ไดรับเปนหลักประกันความสําเร็จของความ
พยายามเหลานี้ จุดนี้เองทําใหเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวทั้งใกลและไกล
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ขอเสนอแนะ
1.กลยุทธการตลาดดานผลิตภัณฑเกษตรและแปรรูปโดยรวม ที่ประกอบดวย ผลิตภัณฑเกษตร ผลิตภัณฑสัตวน้ํา
แปรรูป ของที่ระลึกที่ทําในจังหวัด อาหารแปรรูปที่มีบรรจุภัณฑ เชน น้ําพริก น้ําปลาหวาน ของที่นี่ จัดวาผลิตอยาง
พิถีพิถัน สะอาด มีคุณภาพ แตยังไมเปนที่นิยมซื้อเทาที่ควร เพราะยังขาดทักษะการทําการตลาด การพัฒนาตอยอดจากเดิมที่
ดีอยูแลว จะชวยใหสินคาเหลานี้ขึ้นชื่อ เปนที่จดจําของผูบริโภคไดในอนาคต
2.กลยุทธราคาโดยรวม ถือวา เปนจุดเดนที่ไมไดสื่อสารใหผูคนทราบ แตนักทองเที่ยวที่มีประสบการณตรง จะบอก
ไดวา คุมคาทั้งราคาและคุณภาพ ดวยวิถีแบบพอเพียง ใครปลูกอะไรก็นําผลิตผลเกษตรมาขาย ไมตองมีตนทุน คาขนสงก็
นอย สัตวน้ํา เชน กุงแมน้ํา ปลาแมน้ํา ยังมีความอุดมสมบูรณพอที่จะทําการคาขายขนาดเลกๆในชุมชนได ทําใหตนทุนของ
ผูประกอบการต่ํา และยังคงขายไดในราคายุติธรรมจริงๆ
3.การสื่อสารการตลาดดานการใชพนักงานขายโดยรวม ระดับความสําคัญของตัวแปรมีคาเฉลี่ยมาก เพราะ
นักทองเที่ยวประทับใจกับพนักงานขายมีจิตใจใหบริการกับลูกคา ใชคําพูดที่มีอัธยาศัยดีตอลูกคา พนักงานขายใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับสินคาเปนอยางดี มีจิตใจเปนนักบริการ เหลานี้นาจะเปนขอสรุปที่ดีในการนําเสนอตอรานคา ในการตอนรับลูกคา
ดวยอัธยาศัยที่ดี ชวยทําใหลูกคาพึงพอใจ และมีโอกาสกลับมาซื้ออีก
เอกสารอางอิง
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. (2538). นโยบายและแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ (ECOTOURISM) ป พ.ศ.
2538-2539. บริษัทอัมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด(มหาชน). กรุงเทพมหานคร.
อุดม เชยกีวงศ. (2548). การทองเที่ยวเชิงนิเวศ. พิมพครั้งที่ 1. สํานักพิมพแสงดาว. กรุงเทพมหานคร.
Derek Hall and Greg Richards. (2003). Tourism and Sustainable Community Development. Routledge
Taylor & Friends Group. Great Britain.
Economic and Social Commission for Asia and Pacific. (2001). Managing Sustainable Tourism Development.
United Nations Publication. Bangkok.
Kongkiat Panprommin. (2002). The study of readiness of local community for tourism development case
study : Koh Chang, Trat province. M.Sc. Thesis in Appropriate Technology For Resource
Development, Faculty of Graduate Studies. Mahidol University.
Waewdaw Nambutr. (2005). The Community Ecotourism route network Development on the lower of the
Mekong river. M.Sc. Thesis in Environmental Planning for Community and Rural Development,
Faculty of Graduate Studies. Mahidol University.
Emerson, Richard. (1976). Social Exchange Theory. Available : http://www.Annual reviews.org/aronline,
accessed on September 3rd 2012.
Ethier, Jason. (2006). Current Research in Social Network Theory. Available :
http://www.ccs.neu.edu/home/perrolle/archive/Ethier-SocialNetworks.html, accessed on
September 3rd 2012.
กรอบนโยบายของคณะกรรมการ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย http://thai.tourismthailand.org/about-tat/about-tat24-1.html, accessed 6 February 2012
กรอบแผนงานภายใตยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด , 2553, http://www.trang.go.th/tr/takham_3.doc, accessed
6 February 2012
เอี่ยม ทองดี , 2442 – 2542, http://www.trf.or.th/research, accessed 26 January 2012
ดร. ศุภชัย สมัปปโต, 2544 , http://www.trf.or.th/research/abstract/Thai/RDG4440028.txt, accessed 26 January
2012
ททท.รางกลยุทธดึงนักทองเที่ยว ป 54 ตั้งเปาตางชาติเขาไทยกวา 14 ลานคน,
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9530000089252, accessed 29 ธันวาคม
2553

737

ปากกาวานร, 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551, http://www.oknation.net/blog/print.php?id=309619, accessed 26 January
2011
พวงรอย กลอมเอี้ยง ,2544-2550, http://www.trf.or.th/research, accessed 15 April 2012
ฟนปาลําพู…คูหิ่งหอยอัมพวา หาจุดสมดุลเพื่อการทองเที่ยวยั่งยืน,
http://www.citiservice.net/forum/index.php?topic=9810.0, accessed 26 January 2012
อนุสรณ อุณโณ , 2544 - 2548, http://www.trf.or.th/research/abstract/Thai/RDG4440022.txt, accessed 15
April 2012

738

ระบบการศึกษาไทยกับการสอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา
ทศวรรษที่ 2 และ 3 (พ.ศ. 2552-2561 และ พ.ศ. 2562-2571)
หนึ่งฤทัย บุญญังกูร
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

บทคัดยอ
ระบบการศึกษาของไทยมีการพัฒนามาอยางตอเนื่องโดยตลอด ยิ่งในชวงทศวรรษที่ 2 และ 3 (พ.ศ.
2553-2562 และ พ.ศ. 2563-2572) ซึ่งเปนชวงที่มีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทําให
ทิศ ทางในการพั ฒ นาและปรั บ ปรุง หลั กสู ต รเป นไปตามทิ ศ ทางของกระแสโลก และกระแสที่ ม าแรงที่ สุ ด ใน
ทศวรรษนี้คือ กระแสการเปลี่ยนจากศตวรรษแหงอเมริกา สูศตวรรษแหงเอเชีย แรงขับเคลื่อนในระดับภูมิภาคซึ่ง
เกิดจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ ในสวนของหลักสูตรการเรียนการสอนทางดานภาษานั้น ภาษาจีนไดรับการ
ยอมรั บ จากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ให เ ป น ภาษาต า งประเทศภาษาที่ ส องรองจากภาษาอั ง กฤษ ที่
กระทรวงศึกษาธิการบรรจุไวใ นหลั กสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทําใหความนิย มในการเรีย นการสอนภาษาจีน
เพิ่ม ขึ้นมาก หลายสถาบันไดเป ดหลักสู ตรภาษาจีนในหลายสาขา เพื่ อผลิ ตกําลัง คนด านภาษาจีนออกมาเป น
จํานวนมาก ซึ่งก็มีค วามแตกตางดานมาตรฐานการศึกษา ทําใหคุณภาพและคุณลักษณะที่ ไดตางกัน จึงมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรภาษาจีนเพื่อสรางกําลังคนทีมีทักษะ ความรูความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
ทางภาษาจีนให มี ป ระสิ ท ธิภ าพ ด ว ยคุ ณภาพและมาตรฐานระดั บ สากล ตรงตามความต องการของสถาน
ประกอบการ รวมถึงตรงตามมาตรฐานของประเทศ และเปนการเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาเพื่อความ
ไดเปรียบในเชิงแขงขันระดับสากล

คําสําคัญ ：ระบบการศึกษาไทย การสอนภาษาจีน ทศวรรษที่ 2 และ 3
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Thailand education system and Chinese Teaching in Higher
Education
The second and third decade (2010-2019 and 2020-2029)
Nuengrutai Boonyangkul
Chinese Faculty of Humanities and Social Sciences Chandrakasem Rajabhat University

Abstract
Thailand learning system have always development. The second and third
decade(2010-2019 and 2020-2029) have changes of economic, society and culture. That affect
directions on how to develop and improve the curriculum depend on world trend. Now
popular trend are trend of change form century of American to century of Asia provincial part
propulsion by economic association. In language curriculum field Ministry of education take
Chinese language are second foreign language in primary curriculum and effect Chinese
learning more popular. Several institute to open Chinese course in other program for a great
number of graduate Chinese program. Which different education standard making different
quality and characteristic. That have to improve Chinese language curriculum for produce a
graduate with knowledge, skill, ability and capacity as a Chinese profession standard efficiency
by international quality and standard according to the company requirement include standard
of nation and increase capability of learner for competitive advantage.
Keywords: Thailand education system , Chinese Teaching , The second and third
decade
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บทนํา
นับตั้งแตภาครัฐของไทยไดเริ่มมีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ หรือไทยแลนด 4.0 ดวยวิสัยทัศนที่วา “มั่นคง
มั่งคั่ง และยังยืน” ภารกิจสําคัญคือขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานตางๆ เพื่อปรับแก จัดระบบ ปรับทิศทางและ
สรางหนทางพัฒนาประเทศใหเจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามใหมๆที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วใน
ศตวรรษที่21 ได และทิศทางในการพัฒนาพลเมืองใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศและโลกซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว นํามาสูการสรางระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
นําไปสูการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาชาติ
และแนวโนมความตองการแรงงานในสาขาตางๆ
จากการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาที่มุงเนนผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี มีความสามารถ มีทักษะและ
ความรูที่ตรงความตองการของตลาดการจางงาน เพื่อการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมอันหลากหลาย ซึ่งการเรียนการสอนภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศภาษาที่ 2 เปนสิ่งที่มีความจําเปน
อยางมากที่จะตองพัฒนาบัณฑิตเขาสูการจางงานภาคตางๆ หลักสูตรภาษาจีนจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองพัฒนาให
สอดคลองกับกรอบทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ โดยจุดมุงหมายที่สําคัญของแผนคือ
การมุ งเนนการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึ กษา การพั ฒ นาคุ ณภาพและมาตรฐาน
การศึกษารวมถึงการศึกษาเพื่อการมีงานทําและสรางงานไดภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของ
โลกที่ ขั บ เคลื่ อนด ว ยนวั ต กรรม และความคิ ด สร างสรรค ร วมทั้ ง มี ค วามเป น พลวัต ภายใต สั ง คมแห ง ป ญ ญา
(Wisdom-Based Society) สังคมแหงการเรียนรู (Lifelong Learning Society) และการสรางสภาพแวดลอมที่
เอื้อตอการเรียนรู (Supportive Learning Environment) เพื่อใหพลเมืองสามารถแสวงหาความรูและเรียนรูได
ดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต เพื่อใหประเทศไทยสามารถกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสู
ประเทศที่พัฒนาแลวในอีก15 ปขางหนา
การเรี ยนการสอนภาษาจีนในไทย
ประเทศไทยมีตําแหนงที่ตั้งทางภูมิศาสตรอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่มีการติดตอสัมพันธกับ
ประเทศจีนมาตั้งแตสมั ยอยุธยา สมัยนั้นมีชาวจีนจํานวนมากอพยพเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร และไดกอตั้ ง
ชุมชนชาวจีนอพยพขึ้น และเมื่อมีชาวจีนอพยพเปนจํานวนมาก จึงมีการรวมกลุมกอตั้งเปนสมาคมเพื่อชวยเหลือ
ดูแลคนจีนดวยกันเอง รวมถึงเปดโรงเรียนสอนภาษาจีนใหกับลูกหลานของคนจีนเพราะตองการสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภาษาใหกับลูกหลานของตน โดยใหครูมาสอนที่บานหรือศาลเจาประจําหมูบาน หลังจากนั้นไมนาน
การเรียนการสอนภาษาจีนไดพัฒ นาจนสามารถที่จะเปดโรงเรียนสอนภาษาจีนในชุม ชนคนจีนอพยพ ตอมาได
กลายเปนโรงเรียนสมาคมจีนขึ้น ซึ่งในโรงเรียนจีนนี้มีทั้งคนจีน คนไทยเชื้อสายจีนและคนไทยทั่วไปที่สนในเขามา
เรียนภาษาจีนเปนจํานวนมาก
ความสัมพันธของไทยกับจีน เกิดจากการติดตอคาขายรวมถึงการอพยพมาพึ่งพากัน ตอมาเมื่อวันที่ 1
กรกฎาคม 2518 ไดมีการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางประเทศไทยและประเทศจีนอยางเปนทางการ
รวมถึ ง ระยะหลั ง ประเทศจี นเริ่ ม ที่ จ ะพั ฒ นาประเทศทั้ ง ทางเศรษฐกิ จ สั ง คมและวั ฒ นธรรมรวมถึ ง ความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด จึงทําใหบทบาทของประเทศจีนในภูมิภาคนี้มีความชัดเจนขึ้นอยาง
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มาก จะเห็ นได วามีนักธุรกิจชาวจีนมาลงทุนและใชป ระเทศไทยเปนฐานการผลิต เพิ่ม ขึ้นอย างมี นัย ยะ รวมถึ ง
สัดสวนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เขามาเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นถึงปละกวาหกลานคน ชาวจีนที่เขามาไม
วาจะเปนนักธุรกิจหรือนักทองเที่ยวก็ตาม ลวนแลวแตมีผลดีตอประเทศไทยในเชิงเศรษฐกิจ ทั้งในภาคธุรกิจและ
ภาคบริการ ซึ่งประเทศไทยจําเปนตองพัฒนาบุคลากรดานที่เกี่ยวของดังกลาว ใหเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ
ดานภาษาเพื่อที่ จะสามารถเข าสูต ลาดแรงงานในภาคธุรกิจและการทองเที่ย วได อย างมีป ระสิ ทธิภ าพ ดั ง นั้น
ภาษาจีนจึงมีความจําเปน และมีผลตอผูจางงานในการพิจารณาวาจาง ซึ่งผูที่จะตัดสินใจศึกษาภาษาจีนยอมเล็งวา
ตลาดแรงงานในอนาคตยังเปดกวางสําหรับผูที่มีความรูดานภาษาจีนทําใหมีโอกาสมีงานทําสูง จึงทําใหคนเหลานั้น
สนใจที่จะศึกษาภาษาจีนอยางจริงจังเพื่อโอกาสในการทํางาน
นโยบายของภาครัฐตอการเรียนการสอนภาษาจีนในไทย
ประชาชนไทยสวนใหญไมมีความรูภาษาจีน มีเพียงสวนนอยที่สามารถใชภาษาจีนเพื่อการติดตอสื่อสาร
เมื่อมีคนจีนเขามาในไทยเพื่อติดต อธุร กิจหรือท องเที่ย ว จึงมีค วามจําเปนที่ คนที่ ตองเกี่ย วของกับ คนจีนจะตอง
เรียนรูภาษาจีน แตภาษาจีนในประเทศไทยยังไมแพรหลายเหมือนกับภาษาอังกฤษ อาจเปนเพราะภาครัฐยังไมมี
นโยบายเพื่อการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมมากอนหนานี้รวมถึง
ปจจุบัน ไมสามารถทําใหผูเรียนนําไปใชงานไดจริง จึงทําใหการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษาเปน
เพียงวิชาเพิ่มเติมเทานั้น
กระทรวงศึกษาธิการจึง เขามามี บทบาทและสนับ สนุนการเรีย นการสอนภาษาจีนในไทยอยางเต็ ม ที่
เนื่องจากประเทศจีนเป นประเทศที่ มี การพั ฒนาอย างกาวกระโดดในหลายๆด านและกําลัง กาวเข าสู การเป น
ประเทศมหาอํานาจ จึงทํ าให ประเทศตางๆ ทั่วโลกให ความสนใจรวมถึง ประเทศไทยเปนประเทศที่นับได วามี
หลักสูตรการศึกษาจีนมาเปนเวลานานแตยังไมไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐอยางจริงจังเทาที่ควร จึงทําใหการ
เรียนการสอนภาษาจีนยังไมมีจุดแข็งที่เพียงพอ ทําใหผูเรียนไมมีศักยภาพที่จะตอบสนองตลาดแรงงาน
จะเห็นไดวาบริบทของการเรียนการสอนภาษาจีนในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากที่ไดศึกษากัน
ในวงแคบหรือในเฉพาะผูที่สนใจเทานั้นกับกลายมาเปนกระแสความนิยมในการศึกษาภาษาจีนกระจายไปในวง
กวาง อันเนื่องมาจากความโดดเดนของประเทศจีนที่ มีบทบาทในภูมิภาคและบทบาทตอประชาคมโลก รวมถึ ง
ประเทศไทยมีการติดตอสัมพันธกับจีนกอใหเกิดงานเกี่ยวกับภาษาจีนมากมาย ผูที่จะควาโอกาสในการทํางานใดๆ
ที่เกี่ยวกับจีน จึงจําเปนตองสนใจและศึกษาอยางดวน
หากมองยอนกลับถึงการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทยชวงยุคแรก ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมีความสัมพันธใกลชิดกันมาตั้งแตสมัยโบราณ คนไทยและคนจีนไดเดินทางไปมาหาสูและแลกเปลี่ยน
สินค ากัน อีกทั้ง ด านวัฒ นธรรมยั ง ผสมกลมกลื นกันมายาวนานหลายร อยป ถ านับรวมชมชนโบราณในลุ ม น้ํา
เจาพระยาและแมกลองก็อาจจะยาวนานกวา 1,000 ป ประเทศไทยมีการติดตอสัมพันธกับประเทศจีนมามาอยาง
ยาวนานตั้งแตสมัยอยุธยา สมัยนั้นการเรียนภาษาจีนจะมุงเนนเพื่อการติดตอคาขาย เปนการเรียนโดยตรงจากชาว
จีนที่มาติดตอคาขายกับไทยภาษาจีนที่ใชในการเรียนในยุคนั้นเปนภาษาจีนสําเนียงภาษาถิ่น ซึ่งเรียนรูจากพอคา
ทางเรือ หรือนักบวช ตนกรุง รัตนโกสินทร ชาวจีนอพยพเริ่ มมีการตั้ง ถิ่นฐานในประเทศไทยแบบถาวร ชาวจีน
อพยพจํานวนมากจึงไดกอตั้งชุมชนชาวจีนขึ้น และเมื่อมีชุมชน จึงมีการรวมกลุมกอตั้งเปนสมาคมเพื่อชวยเหลือ
ดูแลคนจีนดวยกันเอง รวมถึงเปดโรงเรียนสอนภาษาจีนใหกับลูกหลานของตนเพราะตองการอนุรักษและสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีรวมทั้งภาษาใหกับลูกหลายของตน ในยุคนี้การเรียนการสอนภาษาจีนเปนที่นิยมมาก ซึ่งตํารา
การเรียนการสอน รวมถึงครูผู สอนเองก็เปนคนจีนเจาของภาษา แตจุดดอยคื อ ขณะนั้นยังไม มีครูจีนที่มีความรู
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ความสามารถที่เพียงพอ ครูจีนสวนใหญจึงเปนคนในชุมชน พูดภาษาจีนไดแตไมมีความรูดานการสอนเลยแมแต
นอย ตอมาการเรียนการสอนภาษาจีนนั้นกลุมผูเรียนไมเพียงแตเปนชาวจีนอพยพ แตมีชาวไทยเชื้อสายจีนที่สนใจ
เรียนภาษาจีน การเรียนการสอนในชวงนั้น เรียนที่บานของตนเองหรือตามศาลเจาประจําชุมชนคนจีนอพยพ
ประเทศไทยและจีนมีความสัมพันธอันดีมาโดยตลอดจนเมื่อป พ.ศ. 2492 ประเทศจีนไดเปลี่ยนแปลง
การปกครองเปนระบอบคอมมิวนิสตทําใหประเทศไทยหวาดระแวงในดานอุดมการณและหวั่นเกรงวาจะคุกคราม
ประเทศไทย และตอมาโรงเรียนจีนหลายแหงไดถูกกลุมลัทธิความเชื่อในจีนใชเปนเครื่องมือในการเผยแพรความ
เชื่อและแนวคิดทางสังคมและการปกครองซึ่งรัฐบาลในยุคนั้นเห็นวาเปนภัยรายแรงตอความมั่นคงของชาติ รัฐบาล
ไทยจึงออกมาตรการควบคุมกิจกรรมตางๆของกลุมดังกลาวซึ่งใชโรงเรียนจีนเปนเครื่องมือ การดําเนินการของรัฐ
ดวยความเด็ดขาดทําใหการเรียนภาษาจีนยุคนั้นชะงักลง โรงเรียนที่สอนภาษาจีนตามศาลเจาจึงถูกปดไปหลาย
แหง สงผลใหภาษาจีนไมเปนที่แพรหลาย และคนไทยเชื้อสายจีนจึงมีโอกาสนอยที่จะไดเรียนภาษาจีน
ตอมา พ.ศ. 2518 ประเทศไทยและประเทศจีนไดมีการสถาปนาความสัมพันธทางการทูต เมื่อวันที่ 1
กรกฎาคม 2518 ม.ร.ว.คึ กฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐ มนตรี ในขณะนั้นเดิ นทางไปเยื อนกรุ งป กกิ่ง และลงนาม
ความสัมพันธทางการทูตอยางเปนทางการกับ โจว เอินไหล นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนทําใหมีการ
สถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาจีน นับตั้งแตนั้นมาจนถึงปจจุบัน โดย
ทั้งสองประเทศมีการเดินทางไปมาหาสูกันในระดับประชาชนทั่วไป และระดับผูนําทําใหความสัมพันธขยายไปทุกๆ
ดาน และนโยบายเปดประเทศของจีนสงผลตอมุมมองและทัศนคติที่รัฐบาลไทยมีตอประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น สงผลใหนโยบายของภาครัฐบาลไทย มีนโยบายดานตางๆเอื้อตอกันมากขึ้น จึงทําใหเกิด
ความรวมมือในดานตางๆระหวางกันขึ้นมากมาย ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมและสําคัญคือ
ดานการศึกษา สงผลใหโรงเรียนจีนไดกลับมามีบทบาท และทําใหการเรียนการสอนภาษาจีนเริ่มกลับมาเฟองฟูขึ้น
อีกครั้ง ภาษาจีนจึงเปนที่นิยมและมีผูสนใจศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ภาครัฐของไทยจึงมีนโยบายในการสงเสริมการ
เรี ย นการสอนภาษาจีนส ง ผลให ห นวยงานต างๆที่ เ กี่ย วข องด านภาษาจีนมี การตื่ นตั ว และให ค วามสํ าคั ญ กับ
ภาษาจีนมากขึ้น
เมื่อมีการเจริญความสัมพันธระหวางกันมาอยางตอเนื่อง ภาษาจีนจึงไดรับความนิยมมีผูสนใจมากขึ้น
เรื่อยๆ และคอยๆพัฒนาขึ้น จึงทําใหมีความรวมมือกับประเทศจีนในดานตางๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และป พ.ศ. 2535
รัฐบาลไดประกาศใหภาษาจีนมีสถานะเทียบเทาภาษาตางประเทศอื่นๆ ตอมาสถาบันอุดมศึกษาไดเปดหลักสูตร
การเรียนการสอนภาษาจีนเปนวิชาเลือก วิชาโท วิชาเอกตามลําดับ แตไมนานมานี้อุดมศึกษาไดมีการจัดการเรียน
ภาษาจีนอย างจริ ง จัง และมีม หาวิท ยาลั ย หลายแห งเป ด หลั กสูต รภาษาจีนเปนวิชาเอก ตอมาได ข ยายตัวเป น
หลั ก สู ต รอื่ น ๆ เช น หลั ก สู ต รภาษาจี น ธุ ร กิ จ ภาษาจี น เพื่ อ การสื่ อ สารเป น ต น ต อ มาใน พ.ศ. 2549
กระทรวงศึกษาธิการไดเห็นความสําคัญของภาษาจีนจึงไดมีการผลักดันการเรียนการสอนภาษาจีนมากขึ้นมีการ
เปดหลักสูตรภาษาจีน ซึ่งเนนการปูความรูดานภาษาจีนพื้นฐานและดานทักษะทางภาษาจีนเชน การฟง การพูด
การอานและการเขียนและยังมีวิชาเฉพาะดานและวิชาเลือก ซึ่งผูเรียนสามารถนําทักษะความรูมาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน และไดมีแผนยุทธศาสตรสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ ซึ่งเปนแผนดําเนินการ ๕ ปขึ้น แผนยุทธศาสตรนี้มีเปาหมายการพัฒนาดังนี้
๑) จัดการเรียนการสอนภาษาจีนในทุกระดับชั้นของการศึกษาในประเทศไทย โดยนักเรียนนักศึกษาใน
ระบบโรงเรียนทุกคนไดเรียนภาษาจีนอยางมีคุณภาพและผานเกณฑมาตรฐานตามสัดสวน คือเพิ่มขึ้นรอยละ๒๐
ในทุกชวงชั้นเรียน
๒)นักเรียนนักศึกษาที่มี ความสามารถพิเศษทางภาษาจีน ประมาณ ๔,๐๐๐ คน ไดรับการพัฒนาให มี
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะทาง

743

๓) ประชากรวัยแรงงานไดเรียนภาษาจีน และใชสื่อสารในการประกอบอาชีพจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ คน
แผนนี้มียุทธศาสตรหลักอยู ๕ ยุทธศาสตรดวยกัน คือ
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ ๒ การปรับปรุงและพัฒนาระบบการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ ๓ การจัดระบบสนับสนุนวิชาการใหไดมาตรฐาน
ยุทธศาสตรที่ ๔ การสงเสริมระบบการศึกษาตามอัธยาศัย
ยุทธศาสตรที่ ๕การพัฒนาผูเรียนที่มีความสามารถทางภาษาจีนใหเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะ
และจากการที่ภาครัฐไดเขามามีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนทําใหเกิดความ
รวมมือระหวางไทยกับจีนเพิ่มมากขึ้น เชน
๑. มีการเดินทางไปดูงาน และเขารวมประชุมทางวิชาการระหวางสองประเทศอยางตอเนื่อง
๒. มีการสนับสนุนทุนการศึกษา ณ ประเทศจีนเปนจํานวนมากขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางกัน
ระหวางมหาวิทยาลัยตางๆของทั้งสองประเทศ
๓. สนับสนุนใหมีการพัฒนาอาจารยผูสอนภาษาจีนชาวไทย โดยการจัดอบรมและเพิ่มพูนความรูทางดานภาษาจีน
ทั้งในประเทศไทย และประเทศจีน สนับสนุนอาสาสมัครสอนภาษาจีนจากประเทศจีน ซึ่งนับจากเริ่มตนโครงการ
ครูอาสาสมัครสอนภาษาจีนของฮั่นปน ตั้งแตปพ.ศ. ๒๕๕๔ และปพ.ศ.๒๕๕๕ ไดเดินทางมาประเทศไทยคณะแรก
นั้นซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกปจนถึง พ.ศ.๒๕๕๔ เปนจํานวนกวา ๕,๐๐๐ คน
ตอมาการเจริญความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงเกิดการ
ขยายตัวในทุกๆดาน
การศึกษาภาษาจีนในประเทศไทยยุคปจจุบัน (2555-2560)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของการ
เรียนการสอนภาษาจีน จึงไดกําหนดยุทธศาสตรสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนขึ้น เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาจีน และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในสังคมเศรษฐกิจ - ความรู รองรับการดําเนินงาน ซึ่ง
ตามแผนมีเปาหมายใหประชาชนไทยอยางนอย 500,000 คน มีความรูภาษาจีน สามารถสื่อสาร แสวงหาความรู
และใช เ ป นเครื่ องมื อ ในการประกอบอาชี พ ได มี ส ถานศึ กษาเป ด สอนภาษาจีนมากขึ้ น ทุ กระดั บ และภายใน
ป 2555 สถานศึ ก ษาระดั บ ขั้ น พื้ น ฐานทุ ก แห ง จะเป ด โปรแกรมสอนภาษาจี น ในช ว งชั้ น ที่ 3 และช ว งชั้ น
ที่ 4 สาระสําคัญของยุทธศาสตรสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนโดยยอ มีดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1
รณรงคส รางความตระหนักและสง เสริ มให เกิด ความร วมมื อในการสงเสริม การเรีย นรูภ าษาจีนอยาง
กวางขวาง โดยจัด ทําแผนยุท ธศาสตรร ะยะเรง ดวน และระยะปานกลางเพื่อสง เสริมภาษาจีนอยางเป นระบบ
สงเสริมใหกลุมเปาหมายหลัก คือ นักเรียน นักศึกษา และผูอยูในวัยแรงงานสามารถใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารได
ยุทธศาสตรที่ 2
จัดทํามาตรฐานหลักสูตรและทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในแตละระดับประเภทของการศึกษา
เพื่อใหสถานศึกษาแตละประเภท แตละระดับ ปรับใชใหสอดคลองกับความตองการ ตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั้งกําหนดนโยบายเรื่องการใชอักษรจีนในหลักสูตร
ยุทธศาสตรที่ 3
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สงเสริมและพัฒนาสื่อสารการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยใหมีคุณภาพและมีมาตรฐานเปนที่
ยอมรับ โดยรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการของจีน จัดทําหนังสือเรียนที่สอดคลองกับหลักสูตรไทย และจัดหาสื่อ
การเรียนภาษาจีนที่มีคุณภาพและสอดคลองกับมาตรฐานหลักสูตรในระยะเริ่มแรก และระยะตอมาจะสงเสริมและ
สนับสนุนใหสํานักพิมพในประเทศไทยผลิตหนังสือเรียนและสื่อความรูเอง หรือผลิตหนังสือรวมกับสํานักพิมพใน
สาธารณรัฐจีน
ยุทธศาสตรที่ 4
วางระบบพัฒนาครูสอนภาษาจีนในระยะสั้นและระยะยาวใหไดมาตรฐาน โดยเริ่มจากการสํารวจสภาพ
ปจจุบันและขอมูลเกี่ยวกับครูความตองการของครูที่ตองการพัฒนาในระดับตางๆ และจัดทําฐานขอมูลเพื่อใชเปน
แนวทางในการพัฒนาครูเขาสูเกณฑมาตรฐาน และระยะตอมาจะกําหนดมาตรฐานครูโดยเทียบเคียงและปรับใช
ระบบการอบรมและการทดสอบมาจรฐานการสอน (เจี้ยวซือจือเกอเจิ้งซู) ซึ่งเปนมาตรฐานครูสอนภาษาจีนของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่สอนภาษาจีนใหแกชาวตางประเทศ กําหนดระดับความรูขั้นต่ําของครูผูสอนภาษาจีน
โดยใช HSK (汉语水平考试) ไมต่ํากวาระดับ 5 สําหรับครูที่สอนระดับประถมศึกษา รวมทั้งพัฒนาครูประจําการ
ผูสอนภาษาจีนอยางสม่ําเสมอ เชน การสนับสนุนทุนการศึกษาตอ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สําหรับครูไทยที่มี
ผลการศึกษาดีเดน รวมทั้งสงเสริมการผลิตและสรางแรงจูงใจแกบุคลากรรุนใหม
ยุทธศาสตรที่ 5
สงเสริมความรวมมือและสรางเครือขายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย โดยการ
ทําmapping โรงเรียนที่สอนภาษาจีนในประเทศไทยเพื่อกําหนดพื้นที่ที่ควรใหการสนับสนุนและสงเสริมเปนกรณี
พิ เ ศษ สร างเครื อ ข ายที่ เ ข ม แข็ ง ระหวางสถานศึ กษากับ สถานศึ กษาในระดั บ ต างๆ เช น ระดั บ ประถมศึ กษา
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพื่ อชวยเหลือและพึ่งพากันและกันในเรื่องครูผู สอน หลักสูตร สื่อการ
เรียนการสอน การประเมินผล ฯลฯ และรวมมือกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศ
ไทย เพื่อแสวงหาความรวมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย เมื่อป 2557 ไดมีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีน จึงทําใหหลักสูตรการศึกษาเดิมมีการ
ปรับปรุง เพิ่มภาษาจีนเขาไปเปนภาษาตางประเทศที่ 2 ตั้งแตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสงผลตอความนิยมของ
การเรียนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษามากยิ่งขึ้น และไมนานมานี้สถาบันขงจื่อเริ่มเขามามีบทบาท และสงบุคลากร
จีนมาแลกฝกสอนภาษาจีนในสถานศึกษาตางๆในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นและมีทุนการศึกษาใหบุคลากรไปศึกษา
ตอที่ประเทศจีนเพื่อเปนการเพิ่มขีดความสามารถของครูไทยในดานการสอนภาษาจีน
การเรี ยนการสอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา
การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยนั้น เริ่มเปดหลักสูตรปริญญาตรีทาง
ภาษาจี น ครั้ ง แรกที่ จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย และจึ ง ทยอยเป ด ตามมหาวิ ท ยาลั ย ต า งๆตามมา โดย
กระทรวงศึกษาธิการในตอนนั้นไดมีนโยบายเพื่อสงเสริมและสนับสนุน รวมถึงมีการรวมมือกับสํานักงานสงเสริม
การเรียนการสอนภาษาจีนสูนานาชาติแหงประเทศจีน (HANBAN) หรือที่รูจักกันในนาม สถาบันขงจื่อ โดยจะมี
สํานักงานตัวแทนของสถาบันขงจื่ออยูตามมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ที่อยูในความดูแล โดยสถาบัน
ขงจื่อเหลานี้จะมีสวนในการดูแล และฝกอบรมครูสอนภาษาจีน รวมถึงมีการสงครูจีนเขามามีบทบาทในการสอน
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ภาษาจีนในไทยมากขึ้น และในแตละป เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนตอการพัฒนาองคบุคคล สถาบันขงจื่อมี
ทุนสนับสนุนให นักศึกษาไทย รวมถึง บุค ลากรที่มี ความสามารถโดดเด นด านภาษาจีนไปศึ กษาต อ ณ ประเทศ
สาธารณรั ฐประชาชนจีน รวมถึ งมหาวิท ยาลัย หรื อสถาบั นการศึ กษาบางแหง ไดมี โ ครงการความร วมมื อกับ
มหาวิทยาลัยในประเทศจีน หลักสูตร 2+1หรือ 2+2 ในมหาวิทยาลัยที่รวมโครงการ ซึ่งในป 2 นักศึกษาตองไป
ศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนระยะเวลา 1 หรือ 2 ป จากการผลักดันและการสงเสริมของภาครัฐ
เพื่อยกระดับวิช าชีพ ทางด านภาษาจีนในไทยใหมีม าตรฐาน บุคลากรในสาขาภาษาจีนไดมี การผลิตผลงานวิจัย
ออกมาอยางตอเนื่อง สงผลตอการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษาไดมีการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนภาษาจีนในหลายสาขาวิชาเพื่อความหลากหลายและตรงตามความตองการของตลาด เนนใหบัณฑิต
จบมามีงานทําหรือพึ่งพาตนเองได ซึ่งมีสาขาวิชาที่เปดดังนี้ สาขาวิชาครุศาสตร เอกภาษาจีน ภาษาจีนธุรกิจ การ
โรงแรม การบิน การท องเที่ยว การตลาด ซึ่ง การเรี ยนการสอนของแตล ะสาขาก็จะมี ความแตกต างกันไปตาม
ศาสตรวิชานั้นๆ แตสิ่งที่ผูเริ่มเรียนจะตองศึกษาเหมือนกันคือ ความรูพื้นฐานทางดานภาษาจีนคือการฟง การพูด
การอาน การเขียน ซึ่ง 4 ทักษะ แบงการเรียนการสอนดังนี้คือ ความรูพื้นฐานทางภาษาจีนระดับตน ระดับกลาง
และระดับสูง เพื่อใหผูเรียนมีพื้นฐานทางภาษาที่ดีและสามารถพัฒนาตนเองในดานวิชาที่เลือกศึกษาและพัฒนา
อาชีพได การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนจึงเนนผูเรียนเปนสําคัญ และในทศวรรษใหมนี้เนนการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะทางสังคมการทํางานเปนทีม การเรียนการสอนจึงเนนการฝกฝนทักษะการทํางานรวมกัน การพัฒนาทักษะ
ดานการทํางานกลุมเชนใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหรวมกัน และศึกษาคนควาเพิ่มเติมพรอมนําเสนอในชั้นเรียน
กลยุทธในการสอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษาคือเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยอาจารยผูสอนตองคํานึงถึง
สิ่งที่ ผูเ รีย นจะไดรั บและเอื้อประโยชนตอผูเ รีย นมากที่สุด ปลูกฝง และพั ฒนาทั กษะพื้ นฐานดานภาษาเพื่อการ
สื่อสารรวมถึงทักษะดานการใชสื่อเทคโนโลยีและปลูกฝงใหนักศึกษารูจักคิดวิเคราะหรูจักแกปญหา และการเรียนรู
ตลอดชีวิตใหทุกที่สามารถเปนหองเรียนภาษาจีนไดดวยทักษะในการเรียนรูไดแบบนี้สรางความสนใจใฝรูเมื่อจบ
หลักสูตรในมหาวิทยาลัยแลวเปนบัณฑิตอยางแทจริง รวมถึงตองปลูกฝงจิตสํานึกใหมีความรูควบคูคุณธรรม เพื่อ
การอยู ร วมกันในสั งคมไดอย างมี ความสุข และประสบความสํ าเร็จในการทํางาน และมี สวนรวมในการพั ฒ นา
ประเทศตอไป
การศึกษาเพื่อสรางงานภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคม
ประเทศจีนมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ในชวง 30 ปที่ผานมาประเทศจีนไดปฏิรูป
ระบบเศรษฐกิจ เปดประเทศ สงผลใหเศรษฐกิจขยายตัวถึงรอยละ10 ตอป ทําใหจีนมีบทบาทสําคัญตอทิศทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจโลกหลายประการ เชน จีนสงออกสินคาเปนอันดับหนึ่งของโลก จีนเขาไปเปนหุนสวนของผูที่เขา
ไปลงทุนในประเทศกําลังพัฒนา และยังเปนประเทศอันดับหนึ่งที่กระจายการลงทุนไปยังประเทศกําลังพัฒนา ดวย
เศรษฐกิจที่ขยายตัวอยางกาวกระโดดนั้นทําใหประเทศจีนมีบทบาททางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในป 2010 GDP
ของจีนอยูในอันดับ 2 ของโลก สงผลใหประเทศจีนมีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 2 ของโลก เปนรองเพียงแค
ประเทศสหรัฐอเมริกาเทานั้น และตอมาป 2013 เศรษฐกิจจีนขยายตัวไดถึงรอยละ 20 ตอป ซึ่งกําลังการผลิตของ
ประเทศจีนนั้นเปนอันดับ 1 เปนเวลาติดตอกันยาวนานถึง 4 ป รวมถึงดานการคาระหวางประเทศไทย – จีน
ในช วงตนป 2559 มู ลค าการคาระหวางไทยกับจีน คื อ 69,704 ล านดอลลาร สหรัฐ ฯ เพิ่ มขึ้ น 0.02 จากชวง
เดียวกันของปกอน ในจํานวนดังกลาว จีนมีการนําเขาจากไทยมูลคา 34,723 ลานดอลลารสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ
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3.1 จากชวงเดียวกันของปกอน ดวยพลังขับเคลื่อนจากภาคการผลิตที่แข็งแกรง รวมถึงการขยายตลาดและขยาย
การลงทุนไปยังตางประเทศ ทําใหประเทศจีนพรอมที่จะเปนประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจโลกในศตวรรษที่ 21
ประเทศจีนมีบทบาททางเศรษฐกิจมาก และยังมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง สงผลใหประชากรในประเทศ
มีการพัฒนาและปรับตัวตามไปดวย มีรายไดเฉลี่ยตอหัวมากขึ้น ประชาชนจีนซึมซับ กระแสวัตถุนิยม และบริโภค
นิยมจากระบบเศรษฐกิจที่เปนแรงขับเคลื่อนสังคมยุคใหม ทําใหผูคนในประเทศจีนที่มีกําลังทรัพยตางจับจายและ
แขงกันบริโภค ดวยเหตุนี้จึงทําใหประชาชนจีนที่พอมีกําลังทรัพยนิยมออกมาจับจายใชสอยในตางประเทศเพิ่มมาก
ขึ้น
จากการสืบคนขอมูลจาก สสช. สํานักงานสถิติและสังคมแหงชาติ (2559) พบวาประเทศที่มีคนจีนมา
เปนอันดับตนๆคือประเทศไทย ตัวอยางดังกราฟแสดงจํานวน นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาประเทศไทย
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มาประเทศไทย

ประเทศไทยเปนประเทศที่มีแหลงทองเที่ยวหลากหลาย จึงเปนจุดหมายอันดับตนๆที่ตางชาติใหความ
สนใจ ดวยความที่คนไทยใหความเปนมิตรกับนักทองเที่ยว ประกอบกับการสงเสริมจากภาครัฐ ทําใหเปนประเทศ
ที่มีค วามปลอดภัย รวมถึง มีความสะดวกสบายในการเดิ นทางเข าประเทศ ประกอบกับที่พั กและการคมนาคม
รวมถึงอาหารการกินที่มีใหเลือกหลากหลาย รสชาติดี ในราคาไมแพง ประเทศไทยจึงมีรายไดจากการทองเที่ยว
เปนอันดับ ตนๆ และในแตละปมีนักทองเที่ยวต างชาติเดิ นทางมาทองเที่ยวประเทศไทยถึงป ละ 12.4 ลานคน
ซึ่งนักทองเที่ย วสวนใหญเป นนักทองเที่ย วชาวจีนจํานวน 3.2 ลานคน ผลสํ ารวจจาก สสช. สํานักงานสถิ ติและ
สังคมแหง ชาติลาสุด ป 2559 ชวงเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน มีนักทองเที่ยวชาวจีนมากถึง 7,315,115 คน
และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป
จากแนวโนมที่แสดงถึงจํานวนคนจีนที่เขามาในประเทศไทยทั้งที่เปนนักทองเที่ยว หรือเขามาดวยเหตุผล
อื่น เชน ทําธุรกิจ หรือมาลงทุน คนที่เขามาเหลานี้ ถาคนไทยที่อยูในภาคสวนที่เกี่ยวของจะติดตอสื่อสารกับคนจีน
ตองใชภาษาจีนในการสื่อสาร ทําใหภาคธุรกิจที่คนจีนเขามาติดตอ หรือภาคการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับชาวจีน
ตองการบุคลากร ที่ มีความรูและประสบการณ ในการติดตอสื่อสารกับชาวจีน บุคลากรหรือสถาบันการศึกษาใน
สวนที่เกี่ยวของจะตองพัฒนาทักษะในการสื่อสารกับชาวจีน สถาบันการศึกษาควรจัดใหนักศึกษาฝกการสื่อสาร
เพื่อใหเกิดทักษะ ที่เกี่ยวของของงานดานนั้นๆ และที่สําคัญคือการพัฒนาทักษะดานการสื่อสารใหสามารถสื่อสาร
กับ คนจีนได อย างเข าใจและสื่ อสารเบื้ องต นได เพื่ อให ตลาดแรงงานในภาคการทองเที่ ยว หรื อภาคธุร กิจ มี ผู
ใหบริการที่มีความรูในงานหลักที่ทํา และมีความสามารถที่จะสื่อสารภาษาจีนไดเปนอยางดี ซึ่งอาชีพที่ตอบสนอง
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ความตองการของตลาดไดแก อาชีพ แอรโฮสเตส มัคคุเทศก พนักงานตอนรับ ลาม รวมไปถึงรานอาหาร ซึ่งผูเรียน
ภาษาจีนสามารถนําไปต อยอดเป นเจาของธุร กิจได อาจจะซื้อ - ขายสิ นคากับประเทศจีน หรื อเจาของธุร กิจ
รานอาหารตางๆ รวมถึงงานในองคกรชั้นนําตางๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนลวนทั้งมีความตองการผูที่มีความรูดาน
ภาษาจีน
ทิศทางการพัฒนาระบบการศึกษาไทยระหวางป 60 – 75
จากร าง กรอบทิ ศทางแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2575 สํ านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ กลาววา กรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 มีจุดมุงหมายที่
สําคัญของแผนคือ มุงเนนประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และ
การศึกษาเพื่ อมีงานทําและสรางรายได ภายใตบริ บทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขั บเคลื่อนดวย
นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค รวมทั้งมีความเปนพลวัต จุดมงหมายของแผนการศึกษาฉบับนี้คือพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ใหมีความเปนพลเมื อง คื อ เป นคนดี มีวินัย เปนพลเมืองที่ดี และมี คุณภาพของสังคม ประเทศ และของโลก
รวมทั้งตองมีทักษะ ความรูความสามารถที่จะใชในการประกอบอาชีพเพื่อตอบสนองความตองการของภาคแรงงานและ
ภาคเศรษฐกิจของชาติ สกศ. ไดมอบหมายใหคณะอนุกรรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ ดานจัดทําแผนการศึกษา
แหงชาติดําเนินการ รางกรอบทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2574
รางกรอบทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2574 ประกอบดวยยุทธศาสตร 9 ดาน คือ
1) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา
2) ยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับสถานศึกษา
3) ยุทธศาสตรการกระจายอํานาจไปสูสถานศึกษา
4) ยุทธศาสตรการสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนของสังคม
5) ยุทธศาสตรการปรับระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล
6) ยุทธศาสตรการปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา
7) ยุทธศาสตรการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผูเรียน
8) ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนเพื่อสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ (สถาบัน
อาชีวศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา)
9) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต
แผนการศึ กษาฉบับ นี้มุง เนนเพื่อใหประเทศไทยสามารถกาวขามกับดั กประเทศรายได ปานกลางไปสู
ประเทศพัฒนาใน 15 ปขางหนา ในสวนของการศึกษาภาษาจีนจึงเนนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให
หลักสูตรภาษาจีนในระดับอุดมศึกษามีการปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรตามไปดวยทั้งนี้ก็เพื่อคาดหวังใหผลสัมฤทธิ์
สอดคล องกับกรอบการปรั บ ปรุ ง ระบบการศึ กษาไทยเพื่ อเตรี ยมสูการพั ฒ นาการศึ กษาให ทัด เทีย มกับ กระแส
เศรษฐกิจ สั ง คมและวัฒ นธรรม ของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง มี ห ลายบริ บ ทที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม เช น
เทคโนโลยีสื่อการศึกษาที่มีการพัฒนาในรูปแบบสื่อผสม และสื่อในแบบดิจิตอล รวมถึงทุกคนสามารถเปนสื่อได
ดวยการสรางเนื้อหาสาระที่ดี และนาติดตาม โพสลงสื่อออนไลนหรือสื่อโซเชียลตางๆ ตรงสวนนี้บุคลากรผูสอน
ภาษาจีนต องศึ กษาและสามารถนําความรู ดานเทคโนโลยี เ หล านี้มาประยุกต ใ ชใ นการเรี ยนการสอนก็จะเป น
ประโยชนทั้งตอผูสอนเองและนักศึกษาดวย
ในสวนของการเรียนการสอนภาษาจีน จึงเนนใหนักศึกษาทํางานเปนทีม ฝกคิดวิเคราะห และรูจักนําเอา
บทเรียนที่ไดเรียนมาประยุกตใชไดกับชีวิตประจําวันและรูจักใชภาษาจีนในการแกไขสถานการณเฉพาะหนาได
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และสามารถนําสื่ อเทคโนโลยี ตางๆ มาชวยเสริมทั กษะในการเรียนภาษาจีนมากยิ่งขึ้ น ซึ่งจะนําไปสูทั กษะการ
เรียนรูตลอดชีวิต มีความเปนพลวัตภายใตสังคมแหงปญญา ทําใหนักศึกษาในยุคนี้ไดรับอิทธิพลและถูกขับเคลื่อน
ดวยความตองการอันหลากหลายทั้งอิทธิพลทางเศรษฐกิจและภาษาในยุคที่ประเทศที่เปนมหาอํานาจจะกําหนด
ทิศทางการศึกษาและเศรษฐกิจ
กลุมคนที่ศึกษาในภาษาจีนจึงมีโอกาสที่จะไดรับโอกาสที่ดีกวาและความกาวหนาในการทํางาน การทํา
ธุรกิจและการดําเนินชีวิต แตหากเราไมใชโอกาสนี้ เรายอมจะไมสามารถใชประโยชนจากตรงนี้ไดเต็มที่ ในกรอบ
ทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ ป 2560 – 2575 จึงกําหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษาไทยไว ซึ่งจะนํามาสูการ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีน เปนภาษาที่ ๒ รองจากภาษาอังกฤษ ใหเปนหลักสูตรที่มีความเสมอ
ภาคทางการศึกษา มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน เรียนจบแลวมีงานทํา และสรางงานได ภายใตบริบท
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและโลกที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรรมและความคิดสรางสรรค รวมทั้งมีความเปน
พลวัต เขาใจและยอมมีบทบาทมีความสามัคคีทางความคิด มีความคิดสรางสรรครวมทั้งมีความเปนพลวัตภายใต
สังคมแหงปญญา (Wisdom-Based Society) สังคมแหงการเรียนรู (Lifelong Learning Society) และการสราง
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
การเรียนรูตลอดชีวิตการเรียนรูตลอดชีวิตเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 30 กวาปมาแลว คือการรับความรู ทักษะ
และเจตคติของบุคคลจากการเรียนรูดวยวิธีตางๆ ที่สามารถนํามาพัฒนาตนเองได การเรียนรูตลอดชีวิตไมเพียงแต
หมายถึง การเรียนแบบศึกษาผูใหญเทานั้นแตหมายถึงการเรียนรูตลอดชวงชีวิต
การปรั บปรุงหลักสูต รใหผูที่ ผานการศึกษาในหลั กสูตรถูกสรางและปลูกจิต สํานึกในการคิด วิเ คราะห
แยกแยะ และประเมินคา เพื่อใหผูเรียนจบไปและมีทักษะในการคนควา ทักษะในการแกปญหา ทักษะในการสราง
นวัตกรรม รวมถึงการนําความรูมาประยุกตใชและตอยอดหรือ ศึกษาเรียนรูอยูตลอดเวลา ไมหยุดนิ่ง อันจะนําไปสู
การพัฒนางาน พัฒนาอาชีพ และพัฒนาสังคม ตลอดชวงอายุงานของบุคคล ทําใหองคความรูมีความทันสมัยทัน
สถานการณใ นสัง คมอยูต ลอดเวลา การที่ เราจะทําใหเกิดผลดังกลาวได การพัฒ นาปรับ ปรุง หลักสูตรภาษาจีน
จําเปนตองวางแผนลวงหนาไปในอนาคตตามยุทธศาสตรชาติ ตามแนวโนมตลาดแรงงาน แนวโนมกระแสสังคม
วัฒนธรรม ซึ่ง ตองมองไปดวยวิสัยทัศนที่ยาว อยางนอย 10 – 20 ป และเมื่อไดหลักสูตร และนํามาใชยังคงตองมี
ยุทธศาสตรในการติดตาม ประเมินผลทั้ง ผูสอน และผูเรียน แลวนําผลการประเมินที่ไดมานําเขาสูกระบวนการ
ปรับปรุงหลั กสูตรเปนระยะ ตามห วงเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ก็เพื่อใหเป นหลักสูตรที่ มีประสิทธิภ าพ สามารถสราง
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ตามเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไวของภาครัฐ ใหได
การเรียนรูตลอดชีวิต ทําใหผูเรียนมุงพัฒนาตน และปรับปรุงตนเองใหพัฒนาใหทันตอความเปลี่ยนแปลง
ของโลก การเปลี่ ยนแปลงทางสั งคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒ นธรรม บทบาทที่ สําคั ญของครูจึงจะตองให
ความสํ าคัญ ในการปลู กฝ งแนวคิ ดเกี่ย วกับ การศึ กษาตลอดชีวิต การเปนพลวัต และการเรีย นรู และพัฒ นางาน
พัฒนาอาชีพ และพัฒนาสังคมดวยตนเองใหตอเนื่องทุกชวงชีวิตอยางมีประสิทธิภาพใหได
หลักสูตรเพื่อนําประเทศไทยสูยุคประเทศพัฒนาแลวในอีก 15 ปขางหนา
แนวทางการพัฒนาทางการศึกษาเพื่อรองรับการเปนประเทศพัฒนาแลวจําเปนที่จะตองลดความเหลื่อม
ล้ําในโอกาสและความเสมอภาคทางการศึ กษา นอกเหนือจากคุ ณภาพและมาตรฐานที่แ ตกต างกันของแต ล ะ
สถานศึกษาซึ่ง มีปจจัยหลากหลายที่เกี่ยวข อง เราอาจต องมาแกปญหาเรื่องการมุง เนนดานปริมาณ ใหการผลิ ต
บัณฑิตมีคุณภาพ ในปริมาณที่ไมมากจนลนตลาดแรงงาน และเนนใหผูสําเร็จการศึกษามีทักษะ การคิดวิเคราะห
การใชเหตุผล ทักษะในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีทักษะของการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ตองมีความรวมมือระหวาง
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สถานศึกษากับสถานประกอบการเพื่อใหผลผลิตจากสถานศึกษาตรงตามโจทย และความตองการแรงงานอยาง
แทจริง ไมใชสถานศึกษามีหนาที่ผลิตเนนแตปริมาณ จบไปแบบไมมีทักษะในการปฏิบัติงาน คิดวิเคราะหไมเปน
ทําใหสถานประกอบการตองสอนและอบรมใหมเพื่อใหมีทักษะเพียงพอตอการปฏิบัติได กรณีดังกลาวนี้แกปญหา
ไดด วยการที่ สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพเขามามี สวนรวมกับสถานศึกษา หรือในอนาคตสมาคมวิช าชี พ
อาจจะเขามาเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตกําลังคนที่มีทักษะความรูความสามารถ และสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานตามความตองการ
สถาบั นที่ผลิ ตกําลั งคนวิชาชี พภาษาจีน ตองร วมมื อกันเพื่อพัฒ นาหลั กสูตร การจัดการเรี ยนการสอน
แลกเปลี่ย นบุคลากรที่ขาดแคลนใหส ามารถอํานวยการใหการเรีย นการสอนดําเนินไปไดอยางไมติด ขัด เพื่อให
ผูสําเร็จการศึกษามีทักษะ ความรูความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ทางภาษาจีน รวมถึงยังตอง
มีระบบการคัดเลือกบุคคลที่จะเขาศึกษาใหไดตามเกณฑและคุณสมบัติที่กําหนดเพื่อใหไดผูเรียนที่มี ศักยภาพ และ
ความสามารถตรงความตองการตั้งแตเริ่มตน
นอกจากนี้ประเทศไทยยั ง ต องเผชิ ญ กับ ความท าทายกับกระแสพลวัต ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งสามารถนํามาเปนเครื่องมือเพื่อชวยยกระดับและพัฒนาการศึกษาแบบกาวกระโดด เพื่อเชื่อม
องคความรูอันมากมายและหลากหลายในโลก เขาดวยกัน อันจะนํามาสูการพัฒนาทางการศึกษาไดอยางรวดเร็ว
และรอบดานซึ่งจะตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ จากปญหาที่มีอยูเมื่อเราปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรใหสามารถแกปญหาได เมื่อนั้นจะทําใหระบบการศึกษาภาษาจีนของเรากาวทันกับความเปลี่ยนแปลง
นําไปสูการเรียนรูที่สอดคลองกับเปาหมายในการพัฒนาประเทศ
จากแนวโนมดั ง กล าวนํามาสูการที่ ส ถาบั นอุด มศึ กษาจําต องเรง ปรับ ปรุง หลักสูต รการเรี ย นการสอน
รวมถึงพัฒนาบุคลากรและพัฒนานวัตกรรมในการสอนเพื่อที่จะดึงเอาศักยภาพของผูศึกษาออกมาใหไดมากที่สุด
เปนทักษะที่บงบอกถึงศักยภาพความสามารถและสมรรถนะที่เพียงพอตอการดํารงชีวิตในสังคมอยางเปนสุข โดย
ไมเปนภาระกับสังคมประกอบดวยทักษะการเรียนรู (Learning Skill) ทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรูและทักษะทาง
สังคมในการสรางจินตนาการ ทักษะการทํางานและความกาวหนาในอาชีพ (Career Progress) รวมถึงทักษะใน
การสรางทรัพยสินทางปญญาและทักษะการสรางงานสรางอาชีพดวยตนเอง

บทสรุป
กระทรวงศึ กษาธิ การของประเทศไทยได จัด ภาษาจี นไวใ นการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน ภาษาจีน ก็มี การ
พัฒ นาขึ้ นอย างเห็ นได ชั ด และมี ผู ส นใจศึ กษาภาษาจีนเป นจํานวนมากขึ้น ฉะนั้นการศึ กษาและหลั กสู ต รนั้น
จําเป นตองพั ฒ นาใหคู ไปกับทศวรรษที่ 2 และ 3 (พ .ศ. 2553-2562 และ พ.ศ . 2563-2572) ซึ่ง มี หลายบริบ ทที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ในดานเทคโนโลยีสื่อการศึกษาที่มีการพัฒนาในรูปแบบสื่อผสมตางๆ ทําใหบุคลากรผูสอน
ภาษาจีนตองศึกษาและสามารถนําความรูดานเทคโนโลยีเหลานี้มาประยุกตใชในการเรียนการสอน ซึ่งแผนการ
ศึกษาในป 2560 – 2575 เป นระยะเวลา 14 ป ซึ่ง ในช วงทศวรรษนี้แ ละทศวรรษต อไป การเรี ย นการสอน
ภาษาจีนจะไดรับอิทธิพลและถูกขับเคลื่อนดวยความตองการอันหลากหลายทั้งอิทธิพลทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม
และภาษา จึงเนนใหนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทํางานเปนทีม ฝกคิดวิเคราะห และรูจักนําเอาบทเรียนที่ไดเรียน
มาประยุกตใชไดกับชีวิตประจําวันและรูจักใชภาษาจีนในการแกไขสถานการณเฉพาะหนาได และสามารถนําสื่อ
เทคโนโลยีตางๆ มาชวยเสริมทักษะในการเรียนภาษาจีนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนําไปสูทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต
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ชื่อเรื่อง ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าพื้นที่ขายของใน
ตลาดนัดของผู้ค้าในเขตกรุงเทพมหานคร
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ทมี่ ีผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าพื้นที่ขายของ
ในตลาดนัดของผู้ค้าในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าพื้นที่ขาย
ของในตลาดนัดของผู้ค้าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัย กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้คา้
400 คนที่เช่าพื้นที่ขายของในตลาดนัดในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น โดยจะเลือกกลุม่
ตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก และเน้นการเก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างที่เต็มใจในการตอบแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถี่/ร้อยละ/ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน/การวัดการกระจาย และการทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้ t-test/ F-test/ LSD /การวิเคราะห์สมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด ช่วงอายุ 21-30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า ประเภทสินค้าที่จําหน่ายเป็นเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ใช้เงินลงทุนในธุรกิจต่ํากว่า 100,000 บาท มีประสบการณ์ใน
การประกอบธุรกิจมากกว่า 5 ปีและมียอดขายเฉลี่ย 20,001 – 40,000 บาท ผู้เช่าให้ความสําคัญมากต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบริการทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ขั้นตอน/ระยะเวลาในการให้บริการ ค่าเช่า/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ช่อง
ทางการจัดจําหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาด
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา ผู้บริหารตลาดนัดควรจัดการพื้นที่ในตลาดนัดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด
มีสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆเพื่อรองรับลูกค้าและผู้ค้า กําหนดราคาในระดับมาตรฐาน ควรใช้เทคโนโลยีหรือSocial Media
เข้ามาช่วยในการจองพื้นที่เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และควรมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์หรือจัดกิจกรรมเชิญชวนลูกค้าเข้า
มาในพื้นที่ตลาดนัด
คําสําคัญ: ส่วนประสมการตลาดบริการ, ผู้ค้าตลาดนัด, พื้นที่เช่าในตลาดนัด, กระบวนการตัดสินใจ
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Marketing Mix of Service Market to Influence the Decision Making Behavior for
Renting the Retail Space in a Market Fair in Bangkok
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Abstract
The objectives of the study are 1) to study consumer’s demographic factors influencing to the seller’s
decision making behavior for renting the retail space in a marketing fair in Bangkok 2) to study service
marketing mix that influence to the seller’s decision making behavior for renting the retail space in a
marketing fair in Bangkok. 400 Samples used in this study. The questionnaire used for the tool in the
research. The random sampling is used by Non-probability and Convenience Sampling. The frequencies,
percentage, mean, S.D. were analyzed. Then, all analyzed data were ranked and qualified the hypothesis
by t-test/F-test/LSD/ Pearson’s Correlation Coefficient and Multiple Regression Analysis.
The study indicated that the most sellers are female, single, 21-30 years old, Bachelor Degree,
category in apparels, investing lower 100,000 Bath, Selling experience more than 5 years and monthly
revenue 20,001 – 40,000 bath. They are focus on 5 service marketing mix that is Physical Evidence,
Process, Price, Place and Promotion.
The recommendation from the study is that the management should manage the retail space is
more nice and orderly, clean, enough facilities for seller and customer, standard renting charge, and apply
new technology or social media to help in renting space, and publicize or create event to persuade the
customer to shopping in market fair
Keywords: Service Marketing Mix, Seller, Retail space in Market fair, Decision Making Process
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บทนํา
“ตลาด” เป็นสถานที่จําหน่ายสินค้า, ศูนย์กลางในการจับจ่ายใช้สอยของชุมชน และยังเป็นแหล่งพบปะแลกเปลี่ยน
ข่าวสารของคนในชุมชนนั้นๆ ด้วย ลักษณะของตลาดจะมีทั้งตลาดประจําและไม่ประจํา ซึ่งตลาดไม่ประจําหรือที่เรียกว่า
“ตลาดนัด” จะมีการกําหนดวันเปิดซื้อขายเป็นบางวันหรือบางเวลา รูปแบบการจัดตลาดนัดจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามสถานที่
ต่างๆ และจัดเป็นเวลาสั้นๆ ซึ่งสามารถเรียกความสนใจของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี สินค้าในตลาดนัดจะมีมากมายหลากหลาย
ชนิด ไม่ว่าจะเป็นอาหารปรุงสุก ผลไม้ เสื้อผ้า ของใช้ในบ้าน และสินค้าชนิดอื่นๆอีกมากมาย
ปัจจุบันจะเห็นว่า การจัดทําพื้นที่ตลาดนัด มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นเรื่อย ๆ จะเห็นได้จากสถิติจํานวนทําเลค้าขายแบ่ง
ตามประเภท(Thaifranchise, 2558)ว่า การจัดทําพื้นที่เช่าเป็นตลาดนัดนั้นอยู่ในอันดับที่ 2 โดยคิดเป็นร้อยละ 14.34 จาก
ทั้งหมด
เนื่องจากการจัดตลาดนัดเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคที่มีความแตกต่างและหลากหลาย นอกจากนี้ การจัดตลาดนัดนั้น ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับพ่อค้า
แม่ค้าหรือกลุ่มนักศึกษาหรือกลุ่มคนทํางานที่อยากหารายได้พิเศษ จนกลายเป็นอีกธุรกิจที่ทําควบคู่กันไป ผู้ค้าสามารถสร้าง
ฐานลูกค้าใหม่อยู่เสมอ เนื่องจากมีการเปลี่ยนสถานที่จัดไปเรื่อย ๆ สามารถเปิดโอกาสการสร้างช่องทางการจัดจําหน่าย และ
ส่งผลต่อการเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าบางประเภทกับพ่อค้าแม่ค้า มากกว่าการมีร้านเฉพาะที่ จะเห็นได้จากจํานวนสถิติของผู้
ขอข้อมูลทําเลค้าขายที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึง 76% ในปี 2557 – 2558 (Thaifranchise, 2558)
จากกระแสการเปิดตลาดนัดที่เกิดขึ้นนี้เอง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาส่วนประสมทางการตลาดด้านบริการที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าพื้นที่ขายของในตลาดนัดของผู้ค้าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยจะนําผลที่ได้จากการวิจัยไป
พัฒนาพื้นที่ ขายของหรือ เปลี่ ยนแปลงกฎข้อ บังคั บต่า งๆ เพื่อ เป็น ประโยชน์ในการสร้างแนวทางในการปรับกลยุท ธ์ทาง
การตลาดตรงต่อความความต้องการของผู้ค้าที่เช่าพื้นที่
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าพื้นที่ขายของในตลาดนัดของผู้ค้าในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าพื้นที่ขายของในตลาดนัดของผู้ค้าใน
เขตกรุงเทพมหานคร
นิยามศัพท์
1.การเช่า หมายถึง การเข้าใช้ทรัพย์สิน เช่น บ้าน ที่ดิน รถยนต์ของผู้อื่นชั่วคราว โดยให้ค่าเช่า
2.ตลาดนัด หมายถึง ตลาดที่มีการกําหนดวันเปิดซื้อขายเป็นบางวันหรือบางเวลา
3.ผู้ค้า หมายถึง พ่อค้า แม่ค้า หรือบุคคลที่ขายสินค้าในตลาดนัด
4.ผู้บริหารตลาดนัด หมายถึง เจ้าของตลาดนัดหรือเจ้าของพื้นที่เช่าเพื่อทําตลาดนัด
5.ส่วนประสมการตลาดบริการ หมายถึง ตัวแปรที่มผี ลต่อการตัดสินใจเช่าพื้นที่ขายของในตลาดนัดของผู้ค้าทั้ง 7 ด้าน ได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง การจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้าน
การนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
6.การตัดสินใจเช่าพื้นที่ขายของ หมายถึง การตัดสินใจเช่าพื้นที่ขายของของผู้ค้า โดยผ่านกระบวนการตัดสินใจ 5 ขั้นตอน
ได้แก่ การตระหนักถึงปัญหา การเสาะหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ
แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
นันทสารี สุขโต ( 2558: 106) การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ โดยใช้เกณฑ์ อายุ เพศ ขนาด
ครอบครัว วัฏจักรชีวิตครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา ศาสนา สีผิว และเชื้อชาติ ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์เป็นตัวแปร
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ที่นิยมใช้มากที่สุดในการแบ่งส่วนตลาด เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคและอัตราการใช้สินค้าของผู้บริโภค มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ที่กล่าวข้างต้น นอกจากนี้ ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ยังสามารถวัดได้
ง่ายกว่าตัวแปรอื่นๆ ถึงแม้ว่าการตลาดจะมีการใช้ตัวแปรอื่นๆ เช่น การแสวงหาผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์หรือพฤติกรรมการ
ซื้อ แต่นักการตลาดก็ต้องมีข้อมูลตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการประเมินขนาดของตลาดเป้าหมาย
แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ
ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา, 2552: 28)ได้กล่าวว่า กลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจบริการจะมีการใช้ส่วนประสมทาง
การตลาดทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่
1. ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product or Service) เป็นสิ่งที่ตอบสนองต่อต่อความต้องการของลูกค้าทําให้เกิด
ความพึงพอใจ ซึ่งที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เสนอขายมีได้ทั้งจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เช่น สินค้า บริการ ความคิด องค์กร
หรือบุคคล โดยลูกค้าที่ได้รับผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องได้รับอรรถประโยชน์และมีคณ
ุ ค่าในสายตาของลูกค้า
2. ด้านราคา (Price) เป็นตัวที่แสดงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ออกมาในรูปของตัวเงิน โดยลูกค้าจะเปรียบเทียบคุณค่า
ของสินค้าหรือบริการกับราคาของผลิตภัณฑ์นั้น เพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้อถ้าลูกค้ารับรู้ได้ว่าคุณค่ามีสูงกว่าราคา เพราะฉะนั้น
การกําหนดราคาที่เหมาะสมกับระดับการให้บริการที่แยกได้ชัดเจนจะทําให้ง่ายต่อการตัดสินใจขึ้น
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) เป็นกระบวนการทํางานที่ทําให้สินค้าหรือการบริการไปสู่ตลาด เพื่อให้
ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าหรือได้รับการบริการตามความต้องการ
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารที่มคี วามสําคัญต่อผู้ใช้บริการเพื่อสร้างทัศนคติและ
พฤติกรรมการซื้อระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งสามารถใช้ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น พนักงานขาย, การโฆษณา, การส่งเสริมการ
ขาย, การประชาสัมพันธ์และการทําตลาดโดยตรง
5. ด้านบุคคลหรือพนักงาน (People or Employee) ต้องอาศัยความรู้ความสามารถเฉพาะบุคคลที่เกิดจากการ
คัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ ทั้งหมดนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจอีกทั้งยังจะต้องทํา
ให้เกิดความแตกต่างกับคู่แข่งทางธุรกิจอีกด้วย ยังรวมไปถึงทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การรูจ้ ักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ที่
สามารถหล่อหลอมให้กลายเป็นค่านิยมขององค์กรได้
6. ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็นการ
พยายามสร้างภาพรวมของคุณภาพให้กับผู้ใช้บริการที่มาจากการสร้างและการนําเสนอทั้งทางกายภาพและคุณค่าในการ
ให้บริการ เช่น ด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน หรือแม้แต่บริการทีร่ วดเร็ว
7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกระบวนการส่งมอบบริการทีถ่ ูกต้อง รวดเร็ว มีคณุ ภาพและคุณค่าให้แก่ลูกค้า
เพื่อทําให้เกิดความประทับใจ
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ
การตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อประกอบด้วย 5 ขั้นตอน อันได้แก่ การรับรูถ้ ึงความต้องการหรือการตระหนักถึงความ
ต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ
1.การรับรู้ถึงปัญหา (Need Recognition) เป็นการรับรู้ความต้องการภายในของตัวเองที่อาจจะเกิดจากการ
กระตุ้นและรวมไปถึงความต้องการของร่างกาย และความต้องการด้านจิตวิทยา ซึ่งเป็นสิ่งที่กระตุ้นทีส่ ามารถเกิดจาก
ประสบการณ์ในแต่ละบุคคล (สืบชาติ อันทะไชย, 2556; นันทสารี สุขโต และคณะ, 2555: 89;วารุณี ตันติวงศ์วานิช และ
คณะ, 2554:79; ศรีสภุ า สหชัยเสรี, 2546: 58-63)
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2.การค้นหาข้อมูล (Information Search) จากความต้องการที่เกิดขึ้นมากเพียงพอทําให้ผู้บริโภคแสวงหาและ
อิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเลือกซึ่งจะสามารถหาแหล่งข้อมูลได้จาก 5 กลุ่ม ได้แก่ แหล่งบุคคล, แหล่งการค้า, แหล่ง
ประสบการณ์, แหล่งชุมชน, แหล่งทดลอง เป็นต้น (สืบชาติ อันทะไชย, 2556;นันทสารี สุขโต และคณะ, 2555: 89; วารุณี
ตันติวงศ์วานิช และคณะ, 2554:79; ศรีสภุ า สหชัยเสรี, 2546 :58-63)
3.การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เป็นขั้นตอนที่จะเลือกสินค้าและตราสินค้า ซึ่งมี
เกณฑ์ในการประเมินมาจากความเชื่อ ทัศนคติ ความตั้งใจ และแรงจูงใจ โดยมีกระบวนการในการประเมินจาก คุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ ความสําคัญและการจัดลําดับผลิตภัณฑ์ ความน่าเชื่อถือในตราสินค้า และทัศนคติที่มตี ่อตราสินค้านั้น ๆ (สืบชาติ
อันทะไชย, 2556; นันทสารี สุขโต และคณะ, 2555: 89;วารุณี ตันติวงศ์วานิช และคณะ, 2554:79; ศรีสุภา สหชัยเสรี,
2546: 58-63)
4.การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) จากกระบวนการที่ผ่านมา 3 ขั้นตอนข้างต้น จะทําให้ผู้บริโภคกําหนด
ได้ว่ามีความพอใจในตัวผลิตภัณฑ์นั้น ๆ หรือไม่ และจะทําการเลือกที่ดีที่สุด พอใจที่สุด ทําให้เกิดการตัดสินใจซื้อ (สืบชาติ อัน
ทะไชย, 2556; นันทสารี สุขโต และคณะ, 2555: 89; วารุณี ตันติวงศ์วานิช และคณะ, 2554:79; ศรีสภุ า สหชัยเสรี,
2546: 58-63)
5.พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) เป็นความรูส้ ึกหลังจากซื้อและได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
ไปแล้ว ทําให้ผู้บริโภคเกิดประสบการณ์ เกิดความพอใจหรือไม่พอใจ (สืบชาติ อันทะไชย, 2556; นันทสารี สุขโต และคณะ,
2555: 89;วารุณี ตันติวงศ์วานิช และคณะ, 2554:79; ศรีสุภา สหชัยเสรี, 2546:58-63)
แนวคิดเกี่ยวกับตลาดนัด
ต้นกําเนิดของของตลาดทั่วโลกล้วนมาจากตลาดนัด ตลาดนัดถือว่าเป็นสัญลักษณ์ทางเศรษฐกิจของสังคม
เกษตรกรรม ตลาดนัดชนบทหลายแห่งเป็นการจับจ่ายเพียงจุดเดียว ที่หลายชุมชนหรือหลายชาติพันธุ์ในถิ่นฐานใกล้เคียงมีได้
ร่วมกัน เพราะตลาดนัดเป็นตลาดหมุนเวียนไปในชนบทที่มีประชากรเบาบาง มีกําลังซื้อไม่มาก และมีศักยภาพในการเดินทาง
ไม่สูง ตลาดนัดจึงเป็นจุดบริการเคลื่อนที่สําหรับคนในชนบท ที่รวมเอากิจกรรมค้าขายแลกเปลีย่ นสังคม และสื่อสารเข้าด้วยกัน
ตลาดนัดชนบทจะเต็มไปด้วยสินค้าพื้นบ้าน มีความหลากหลายของภาษา ชาติพันธุ์ ที่ปรากฏในลักษณะหน้าตา ตลอดจน
เสื้อผ้า ซึ่งเหมือนกับในอดีตคือ ตลาดนัดเอื้อให้เกิดการค้าขายในลักษณะจุนเจือกันระหว่างหมู่บ้าน ทําให้ประชากรในชนบท
ได้รับความสะดวกและทําให้พ่อค้าในเมืองระบายสินค้าส่วนเกินได้มากขึ้น ตลาดนัดจึงเป็นเครื่องมือรักษาสมดุลทางการผลิต
และการบริโภคระหว่างชนบทกับเมืองและบ่อยครั้งที่ ตลาดนัดชนบทห่างไกลกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนต่างถิ่นที่
ต้องการมาชมบรรยากาศวิถีชีวิตคนในชนบท ความเป็นอยู่และวัฒนธรรม
ตลาดนัดจะมีชื่อเรียกแตกต่างกัน บางที่เรียกตามเวลา บางที่เรียกตามทําเลค้าขาย บางที่เรียกตามสินค้า อาทิ ตลาด
เช้า ตลาดนัดวันหยุด ตลาดน้ํา ตลาดนัดเกษตรกร ตลาดนัดชุมชนตลาดนัดหน้ากระทรวง ฯ ตลาดนัดสีเขียว ตลาดนัดวัวควาย
ตลาดหัถกรรม และอื่น ๆ ตลาดเหล่านี้จะมีจุดดึงดูดใจที่การขายของจากแหล่งผลิตที่มีภาพลักษณ์วา่ มีสินค้าสด ใหม่ แปลก
ราคาไม่แพง หรือมีจุดขายอื่น เช่น ปลอดสาร เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีความเคลื่อนไหวของทั้งคนซื้อหรือคนขายที่
ไม่ตายตัวเหมือนตลาดประจําจึงไม่จําเจ สามารถไปได้บ่อย ๆ โดยไม่เบื่อ (แผ่นดิน อุนจะนํา, 2553; ศรีศักร วัลลิโภดม,
2554; ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2553; ThaiFranchiseCenter, 2558)
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กรอบแนวคิดในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ประชากรศาสตร์

- เพศ
- สถานภาพ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ประเภทสินค้าที่จดั จําหน่าย
- จํานวนเงินลงทุน
- ประสบการณ์
- ยอดขายต่อเดือน

7P’s ส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจ
บริการ (ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา, 2552: 28)
-ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
-ด้านราคา
-ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
-ด้านการส่งเสริมการขาย
-ด้านบุคคลากร
-ด้านกายภาพและการนําเสนอ
-ด้านกระบวนการ

การตัดสินใจเลือกเช่าพื้นที่ขายของในตลาดนัดของผู้คา้ ในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
(กระบวนการตัดสินใจซื้อ)
(สืบชาติ อันทะไชย, 2556)
- การค้นหาข้อมูล (Need Recognition)
-การค้นหาข้อมูล (Information Search)
-การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives)
-การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision)
-พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior)
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สมมุติฐานที่ 1 : ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครทีต่ ่างกัน
สมมุติฐานที่ 2 :ส่วนประสมทางการตลาดด้านบริการต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าพื้นที่ขายของในตลาดนัดของ
ผู้ค้าในเขตกรุงเทพมหานครทีต่ ่างกัน
ระเบียบวิธีวิจัย
1. การรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเริ่มจากการวิจัยสืบค้น โดยมีข้อมูลทุติยภูมิจาก
หนังสือ การค้นคว้าทางอินเตอร์เนต และงานวิจัยต่างๆ และงานวิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงพรรณนา และใช้เทคนิคการวิจัยเชิง
สํารวจ โดยการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 ชุด
2. การวิ เคราะห์ข้ อมู ล วิเ คราะห์ โดยใช้สถิ ติพ รรณนา ประกอบด้ วย ค่า ความถี่ ร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติอนุมานในการทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบด้วยวิธีการ ได้แก่ T-test, F-test, LSD, วิธีการวิเคราะห์
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั และใช้วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรมากกว่า 1 ตัวแปร
ขึ้นไป โดยการสร้างสมการเส้นตรงแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ส่วนประสมการตลาดบริการและกระบวนการตัดสินใจเช่าพื้นที่
ขายของในตลาดนัดของผู้ค้า เพื่อดูว่าปัจจัยต่างๆมีความสัมพันธ์กันอย่างไรและปัจจัยตัวใดมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามมากที่สุด
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 1
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์

การตัดสินใจเลือกเช่าพื้นที่ขายของในตลาดนัดของผู้ค้าในเขตกรุงเทพมหานคร
การรับรู้ถึงปัญหา
การค้นหา
การประเมิน
การตัดสินใจซื้อ
พฤติกรรมภายหลังการ
ข้อมูล
ทางเลือก
ซื้อ
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

เพศ
สถานภาพ
อายุ
ระดับการศึกษา
ประเภทสินค้าที่จัดจําหน่าย
จํานวนเงินลงทุนในธุรกิจ
ประสบการณ์ในการประกอบ
√
√
ธุรกิจ
รวม
6
7
หมายเหตุ : √ หมายถึง มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

3

3

4

จากตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ค้าที่แตกต่างกันมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเช่าพื้นที่ขายของในตลาดนัดในเขตกรุงเทพมหานครที่ต่างกัน โดยศึกษาเพศ, สถานภาพ, อายุ, ระดับการศึกษา,
ประเภทสินค้าที่จัดจําหน่าย, จํานวนเงินลงทุนในธุรกิจ, ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจและยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน ซึ่ง
พบว่า สถานภาพ, ระดับการศึกษา, ประเภทสินค้าที่จัดจําหน่าย, จํานวนเงินลงทุนในธุรกิจและยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าพื้นที่ขายของในตลาดนัดในเขตกรุงเทพมหานครที่ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 2
การตัดสินใจเลือกเช่าพื้นที่ขายของในตลาดนัดของผู้ค้าในเขตกรุงเทพมหานคร
ค่า B (Unstandardized Coefficients)
ผลิตภัณฑ์/บริการ
-0.068
ค่าเช่า/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
0.128*
ช่องทางการจัดจําหน่าย
0.111*
การส่งเสริมการตลาด
0.083*
ขั้นตอน/ระยะเวลาในการให้บริการ
0.141*
สภานแวดล้อมทางกายภาพ
0.146*
พนักงาน/เจ้าหน้าที่
-0.067*
หมายเหตุ : * หมายถึง มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ

จากตารางการสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 2 เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการข้างต้น พบว่า ส่วน
ประสมทางการตลาดบริการสําหรับตลาดนัดในส่วนของ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ, ขั้นตอน/ระยะเวลาในการให้บริการ, ค่า
เช่า/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ, ช่องทางการจัดจําหน่าย, การส่งเสริมทางการตลาด, และพนักงาน/เจ้าหน้าที่ที่ต่างกันส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเช่าพื้นที่ขายของในตลาดนัดของผู้ค้าที่ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุปและอภิปรายผล
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ใช้เงินลงทุนในธุรกิจสูง, ประเภทสินค้ากิ๊ฟช็อป ของตกแต่งบ้าน และมียอดขายเฉลี่ยต่อเดือน
ต่ํากว่า 20,000 บาท จะให้ความสนใจในเรื่องของการเลือกเช่าพื้นที่ขายของในระดับมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เงินลงทุนใน
ธุรกิจสูง เนื่องจากเงินลงทุนที่สูงทําให้การลงทุนในแต่ละครั้งมีความเสี่ยง ต้องดูถึงความคุ้มค่าของผลตอบแทนที่จะได้รับ กลุ่ม
ตัวอย่างที่จําหน่ายประเภทสินค้ากิ๊ฟช็อป ของตกแต่งบ้าน เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีคู่แข่งค่อนข้างเยอะ ดังนั้นในการเลือกเช่า
พื้นที่ขายของจะต้องพิจารณาคู่แข่งที่อยู่ในตลาดนั้น และกลุ่มตัวอย่างที่มียอดขายเฉลีย่ ต่อเดือนต่ํากว่า 20,000 บาท เนื่องจาก
ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ํา การเลือกเช่าพื้นที่ขายของจะต้องพิจารณาทําเล ค่าเช่า กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ก่อนที่จะตัดสินใจเช่า
ด้านส่วนประสมการตลาดบริการ มีส่วนของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ขั้นตอน/ระยะเวลาในการให้บริการ ค่าเช่า/
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ช่องทางการจัดจําหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าพื้นที่ขายของใน
ตลาดนัดของผู้ค้า ดังนั้นในด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ผู้บริหารตลาดนัดจําเป็นต้องจัดการพื้นที่ในตลาดนัดให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สะอาด มีสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อรองรับลูกค้าและผู้คา้ เช่น ห้องน้ํา ที่จอดรถ เป็นต้น และควรมี
ระบบรักษษความปลอดภัยที่น่าเชือ่ ถือ ในด้านขั้นตอน/ระยะเวลาในการให้บริการ ผู้บริหารตลาดนัดควรจะแบ่งเขตพื้นที่เช่า
ของแต่ละคนให้ชัดเจน ให้ความยุติธรรมแก่ผู้ค้าทุกคน มีสิ่งอํานวยความสะดวกช่วยในการขนถ่ายสินค้าเข้า-ออก และยืดหยุ่น
กฎระเบียบได้บ้างตามกรณี ในด้านค่าเช่า/ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ผู้บริหารตลาดนัดต้องตั้งราคาในระดับมาตรฐานเหมาะสมกับขนาด
ของพื้นที่จริง ในด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผู้บริหารตลาดนัดหรือออแกไนซ์ควรจะออกแบบการติดต่อเช่าพื้นที่รูปแบบใหม่
โดยใช้เทคโนโลยีหรือ Social Media ที่ผู้ค้าสามารถสมัครหรือลงทะเบียนขอเช่าพื้นที่ผ่านทางเว๊ปไซต์หรือแอพลิเคชั่นของ
ตลาดนัดภายในระยะเวลาที่กําหนด จากนั้นทางตลาดนัดจะทําการคัดเลือกและประกาศผลผู้ค้าที่ได้รับสิทธ์เช่าพื้นที่ผ่านทาง
เว๊ปไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของตลาดนัด ทั้งนี้เพื่อความสะดวกของเจ้าของตลาดนัดในด้านการเก็บข้อมูลของผู้ค้า ไม่เสียเวลาใน
การจ้างพนักงานเพิ่มเพื่อทําการรับสมัครผู้ค้าโดยตรง ลดทรัพยากรทางด้านต่าง ๆ ขององค์กร และด้านผู้ค้า ผู้คา้ ไม่ต้อง
เสียเวลาเดินทางมาสมัครด้วยตัวเอง ไม่ต้องเสียเวลารอจับฉลากหรือรอตัดล๊อค อีกทั้งยังมีหลักฐานยืนยันอย่างโปร่งใส ในด้าน
การส่งเสริมการตลาด เช่น เมื่อมีการจัดตลาดนัดขึ้นในพื้นที่ใดก็ตาม ทางผู้บริหารตลาดนัดหรือออแกไนซ์ควรมีส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพันธ์หรือจัดกิจกรรมเชิญชวนลูกค้าเข้ามาในพื้นที่ตลาดนัด เพราะถ้าผู้ค้าขายของไม่ได้ เจ้าของตลาดนัดและออแก
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ไนซ์ก็จะเกิดผลเสียตามมาเช่นกัน ในกรณีที่ตลาดนัดเปิดใหม่ ยิ่งต้องประชาสัมพันธ์เป็นอย่างมาก นําเสนอสิทธิพิเศษให้กับ
ผู้ค้า เพื่อมาทดลองขายสินค้าได้ตลาดนัด ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ตลาดใหม่ผ่านทางผู้ค้าอีกทาง
เอกสารอ้างอิง
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กอนเรียนกับหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI เรื่อง การบวกและการลบ
จํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 (2) ศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ได แ ก นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 1 ป ก ารศึ ก ษา 2559 โรงเรี ย นวั ด คลองสวน
(พิบูลธรรมขันธ) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จํานวน 1 หองเรียน นักเรียนจํานวน 22 คน
ได กลุ ม ตั วอย างมาโดยการสุ ม อย างง า ย (Simple random sampling) ใช วิ ธีการจับ ฉลากและวิเ คราะห ข อ มู ล โดย
การหาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและโดยการทดสอบความแปรปรวนแบบหลายตัวแปร (Multivariate Analysis of Variance :
MANOVA) เครื่องมือที่ใช คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู เรื่อง การบวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100
แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI และแบบสังเกตพฤติกรรมการรวมมือ
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI มีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและคะแนนพฤติกรรมการรวมมือแตกตางกันแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีความพึงพอใจตอการเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI เรื่อง การบวกและการ
ลบจํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 โดยรวมอยูในระดับความพึงพอใจมาก
คําสําคัญ:การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI, พฤติกรรมการรวมมือ, ความพึงพอใจ

761

Learning Outcomes of Mathematics Using Team Assisted Individualization
for Students in Prathomsuksa 1
Pagkhanan Hongsa

Asst. Prof. Dr.Piyanuch Poothkaew , Dr.Boonrueng Sriharun
The Degree of Master of Education in RajabhatRajanagarindra University
Graduate School, RajabhatRajanagarindra University
email: Enjoy.ph2529@gmail.com

Abstract
The purposes of this study were to(1) compare the learning achievement of mathematic and
cooperative behavior of the students in Prathomsuksa 1 through using cooperative learning activities of
Team-Assisted Individualization on addition and subtraction but not more than 100 (2) investigate the
satisfaction of the students towards the learning of mathematics though using the Team-Assisted
Individualization The sample used in this study were 22 students from Prathomsuksa 1 at
WatklongsuanSchool (Piboonthammakhun) under the Office of Chachoengsao Primary Educational Service
Area 1. It was taken the sampling by simple random sampling, the statistical data analysis involved mean ( x ),
standard deviation (S.D.), and testing the hypotheses Multivariate of Variance: MANOVA. The research
instruments used in collecting data were 1) achievementtest, 2) satisfaction questionnaire, and
cooperative behavior observation form. The results of this study found revealed as follows : (1) The
Mathematics learning achievement and cooperative behavior of the students after learning through TeamAssisted Individualization was higher than before learning at 0.05 level of significance and student’s
satisfactoriness toward the learning of mathematics through using the Team-Assisted Individualization were
at high agreement level.
Keywords: Team-Assisted Individualization, Cooperative behavior, satisfaction
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บทนํา
คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษยและความเจริญกาวหนาของโลก มนุษยใชคณิตศาสตร เปนพื้นฐาน
ในการศึ กษาวิ ทยาศาสตร เทคโนโลยี และศาสตร อื่ น ๆ รวมทั้ งใช คณิ ตศาสตร เป นเครื่ องมื อในการพั ฒนาการคิ ดที่ หลากหลาย
ทั้งการคิดวิเคราะห คิดอยางเปนเหตุเปนผล คิดอยางมีวิจารณญาณและคิดอยางเปนระบบและมีระเบียบแบบแผน ลักษณะการคิดดังกลาว
ทําใหมนุษยสามารถคิด วิเคราะหปญหาและสถานการณ คาดการณ วางแผน ตัดสินใจ และแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ (สถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2555, หนา 1) นอกจากนั้นคณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและศาสตร
อื่น ๆ ที่ เกี่ยวข องคณิตศาสตร เป นประโยชนตอการดํารงชีวิตและพั ฒนาคุณภาพชีวิตให ดีขึ้ นทํ าให เป นคนที่สมบู รณ คิดเป น ทํ าเป น
แกปญหาเปนและมีความสมดุลทั้งรางกายจิตใจสติปญญาและอารมณสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552,
หนา 1)
สภาพปจจุบันการเรียนการสอนในโรงเรียนยังประสบปญหา ดังจะเห็นไดจากการรายงานผลการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดคลองสวน
(พิบูลธรรมขันธ) ปการศึกษา 2558 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 วิชาคณิตศาสตรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 1 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 58.82 คะแนน (รายงานการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองโรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ),
2559, หนา 67) ซึ่งอยูในเกณฑต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรยังอยูในระดับคุณภาพต่ํากวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไว รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม นั้นอาจ
เปนผลจากการที่ครูผูสอนคณิตศาสตรยั งใชวิธีการสอนหรืออธิบายเนื้อหาสาระแลวใหนักเรี ยนทําแบบฝกหัดก็เพียงพอ แตแทที่จริงการสอน
คณิตศาสตร สิ่งแรกที่ตองทําคือการลงมือปฏิบัติการพิสูจนการตรวจสอบถัดมาคือใหทําแบบฝกหัดและในบางเรื่องครูตองสาธิตใหเขาใจ
หลั กการควบคู กับการอธิบาย (สมนึก ภัททิยธนี, 2551, หนา 3) อีกทั้ งการจัดการศึกษาในป จจุบันมักส งเสริ มการเรี ยนรู แบบแขงขั น
เราจึงจําเปนตองหันมาสงเสริมการเรียนรูแบบรวมมือสามารถชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดีและทําใหนักเรียนไดเรียนรูทักษะทางสังคม
และการทํางานรวมกับผูอื่นซึ่งเปนทักษะที่จําเปนในการดํารงชีวิต (ทิศนา แขมมณี, 2557, หนา 99)
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) เปนวิธีการจัดการเรียนรูปแบบหนึ่งที่เนนนักเรียนเปนสําคัญมีสวนรวมใน
กิจกรรมของกลุ มโดยร วมมื อกัน ช วยเหลื อกั นระหว างนักเรี ยนที่มี ความสามารถแตกต างกัน ( ศศิ ธร เวียงวิลั ย, 2556 , หน า 99)
การเรียนแบบรวมมือที่เหมาะสําหรับการสอนคณิตศาสตร ไดแก การเรียนแบบกลุมชวยเรียนรายบุคคล (Team-Assisted Individualization
หรือ TAI ) ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนที่ชวยสงเสริมใหเกิดความชวยเหลือในกลุมนักเรียนและกระตุนในนักเรียนไดเรียนตามความสามารถ
ของตนเอง ชวยสงเสริมความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคลใหเด็กที่เรียนชามีเวลาศึกษา ฝกฝนมากขึ้น และเด็กที่เรียนเร็วมีโอกาส
ชวยเหลือเพื่อนที่เรียนออนในกลุม ชวยใหเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ภายในกลุม โดยเด็กเกงยอมรับเด็กออน และเด็กออนเห็นคุณคาเด็กเกง
ชวยใหครูมีเวลาดูแลนักเรียนไดมากขึ้นและทั่วถึง ชวยปลูกฝงนิสัยที่ดีในการอยูรวมกันในสังคมและมีความรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง
มากขึ้น ช วยสร างแรงจู งใจและความสนใจให เกิ ดแกนักเรี ยนอันเนื่ องมาจากการเสริ มแรง (ชั ยวัฒน สุ ทธิรั ตน , 2554, หน า 205)
ทําใหนักเรียนสรางองคความรูสรางความเชื่อมั่นในตนเอง กลาแสดงออกสามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน มีทักษะการทํางานกลุม
มีความรับผิดชอบ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการอยูรวมกันของมนุษยในสังคมและมีความพึงพอใจตอผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น
จากความสําคัญดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจนําการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน
กลุมสาระคณิตศาสตร เรื่อง การบวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เพื่อใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑที่กําหนด และมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู ชวยเสริมใหนักเรียนเกิดการรวมมือกันทํางานเปนกลุม
เพื่อประโยชนรวมกันและกระตุนใหนักเรียนไดเรียนตามความสามารถของตนเองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูทุกคนมีสวนรวมในความรับผิดชอบ
ตอตนเองและตอสมาชิกในกลุม โดยนักเรียนที่เรียนชามีเวลาฝกฝนมากขึ้น นักเรียนที่เรียนดีมีโอกาสชวยเหลือเพื่อนที่เรียนออนในกลุม ทําให
นักเรียนยอมรับซึ่งกันและกันมากขึ้น นอกจากนี้ยังชวยแบงเบาภาระผูสอนไดบางสวน ผูสอนจะไดมีเวลาดูแลนักเรียนไดมากขึ้น อีกทั้งยังเปน
การปลูกฝงนิสัยที่ดีในการอยูรวมกันในสังคม มีความรวมมือและเห็นแกประโยชนของสวนรวม มีการยอมรับ การชวยเหลือเกื้อกูลกันและ
การไววางใจผูอื่น มีความเชื่อมั่นและเห็นคุณคาในตนเองทําใหมีความรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเองมากขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและพฤติกรรมการรวมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กอนเรียน
กับหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI เรื่อง การบวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจที่ มี ต อ การเรี ย นด ว ยการจั ด การเรี ย นรู แ บบร ว มมื อ เทคนิ ค TAI ของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
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ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI เรื่อง การบวกและการลบจํานวนที่มี
ผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ) โดยจัดการเรียนรูแบบกึ่งทดลอง
(Quasi Experimental Research) ดําเนินการทดลองตามแผนศึกษากลุมเดียววัดหลายครั้งแบบอนุกรมเวลา (The Time Series Design)
แบบกลุมสอบกอนและหลังเรียน (The One-Group Pretest-Posttest Design) โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ ใช ในการวิ จั ยครั้ งนี้ ได แก นั กเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 1 ป การศึ กษา 2559 โรงเรี ยนในกลุ มวิ ชาการ
กลุมเมื องฉะเชิ งเทรา 3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จํานวน 13 โรงเรี ยน นักเรียนจํานวน 316 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ) สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จํานวน 1 หองเรียน นักเรียนจํานวน 22 คน ไดกลุมตัวอยางมาโดยการสุมอยางงาย (Simple random
sampling) ใชวิธีการจับฉลาก
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI จํานวน 8 แผน ใชเวลา 20 ชั่วโมง
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู เรื่อง การบวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 จํานวน 10 ฉบับ เปน
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน ชุดละ 20 ขอ โดยมีคาความยากงาย ระหวาง 0.37 ถึง 0.77 คาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง 0.27 ถึง
0.53 หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ดวยวิธีการของ Kuder – Richardson (KR-20) มีคาดังตอไปนี้
ตาราง 1 แสดงคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ เรื่อง การบวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธไมเกิน 100 กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 10 ฉบับ
แบบทดสอบ
คาความเชื่อมั่น
ชุดที่
1 วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน เรื่อง การบวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธไมเกิน 100
083
2 วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง การบวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธไมเกิน 100
082
3 วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน หนวยยอย ที่ 1 เรื่อง การบวกจํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100
084
4 วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน หนวยยอย ที่ 1 เรื่อง การบวกจํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100
083
5 วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน หนวยยอย ที่ 2 เรื่อง โจทยปญหาการบวกจํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้ง
082
ไมเกิน 100
6 วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน หนวยยอย ที่ 2 เรื่อง โจทยปญหาการบวกจํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้ง
080
ไมเกิน 100
7 วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน หนวยยอย ที่ 3 เรื่อง การลบจํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100
082
082
8 วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน หนวยยอย ที่ 3 เรื่อง การลบจํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100
9 วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน หนวยยอย ที่ 4 เรื่อง โจทยปญหาการลบจํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้ง
083
ไมเกิน 100
10 วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน หนวยยอย ที่ 4 เรื่อง โจทยปญหาการลบจํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้ง
0.80
ไมเกิน 100
3) แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI จํานวน 1 ฉบับ ทั้งหมด 16 ขอ
ตรวจหาคาความเชื่อมั่น ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha) ของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งมีคาเทากับ 0.85 โดยมีรูปแบบการ
ประเมินเปนแบบมาตราสวนประมาณคาโดยใชสัญลักษณ (Rating Scale) 3 ระดับ โดยประยุกตจากเกณฑการพิจารณาของ สมนึก ภัททิยธนี
(2558, หนา 254) แตละระดับมีความหมายดังนี้
1 หมายถึง พึงพอใจนอย
2 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
3 หมายถึง พึงพอใจมาก
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โดยแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
1.00 – 1.50 หมายถึง พึงพอใจนอย
1.51 – 2.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
2.51 – 3.00 หมายถึง พึงพอใจมาก
5) แบบสังเกตพฤติกรรมการรวมมือดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีลักษณะเปน
มาตรสวนประมาณคา 3 ระดับ
การรวบรวมขอมูล
ในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) นําหนังสือขออนุญาตจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรถึงผูอํานวยการโรงเรียนวัดคลองสวน(พิบูลธรรมขันธ)
อําเภอบานโพธิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
2) จัดเตรียมเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลสื่อและอุปกรณที่ใชในการจัดการเรียนรู
3) วางแผนดําเนินการจัดการเรียนรูโดยผูวิจัยเปนผูทําหนาที่เปนผูสอนเอง
4) ชี้แจงวัตถุประสงคของการเรียนวิธีปฏิบัติและวิธีดําเนินการจัดการเรียนรูของผูวิจัยใหกับนักเรียนใหเขาใจ
5) ผูวิจัยดําเนินการสอนใชระยะเวลา 4 สัปดาหสัปดาหละ 5 ชั่วโมงในระหวางดําเนินการสอนผูวิจัยไดทําการทดสอบนักเรียน
หลังเรียนแตละเนื้อหาจํานวน 4 ครั้ง และไดทําการสังเกตพฤติกรรมการรวมมือของนักเรียนในการทํากิจกรรมการเรียนทั้งกอนและหลังการเรียน
ในแตละเรื่องทั้งหมด 8 ครั้ง
6) เมื่อสิ้นสุ ดการสอนตามกําหนดแล วดํ าเนินการสอบหลังเรียนโดยใช แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร
แบบวัดความพึงพอใจตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรและตอบแบบสัมภาษณ
7) นําขอมูลมาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูล
1) หาคาสถิติพื้ นฐานได แกค าเฉลี่ยและส วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ ไดจากแบบทดสอบยอยประจําเนื้อหาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมรวมมือและ แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI
2) วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการรวมมื อตอการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบหลายตัวแปร (Multivariate Analysis of Variance : MANOVA)
ดวยโปรแกรมการวิเคราะหสําเร็จรูปทางสถิติ
ผลการวิจัย
การศึ กษา ผลการจัดการเรี ยนรูคณิตศาสตรด วยการจัดการเรี ยนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI เรื่อง การบวกและการลบจํานวนที่ มี
ผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึ กษาปที่ 1โรงเรียนวัดคลองสวน (พิ บูลธรรมขั นธ) ซึ่งในการวิเคราะหข อมูลผูวิจัย
ไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ทดสอบขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบ
จํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 และพฤติกรรมการรวมมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ตอนที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและพฤติกรรมการรวมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
กอนเรียนกับหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI เรื่อง การบวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100
ตอนที่ 3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
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ผลการวิเคราะหขอมูล
1. ในการทดสอบเบื้ องตนจะตองมี ทดสอบความสัมพันธของตัวแปร ซึ่งเป นไปตามข อตกลงเบื้องต น สามารถใช MANOVA
ไดและแปรคาจากการตรวจสอบความเทากันในเมทริกซของความแปรปรวนรวม ดวยสถิติทดสอบ Box's Test of Equality ดังแสดงตอไปนี้
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนตัวแปรพหุนามแบบวัดซ้ํา ของคะแนนเฉลี่ยของ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและ
พฤติกรรมการรวมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กอนเรียนกับหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI เรื่อง การ
บวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100
Box's M
141.86

F
1.04

df1
91

df2
5528.58

Sig.
0.39

จากตารางที่ 2 การตรวจสอบความเทากันในเมทริกซของความแปรปรวนรวม ดวยสถิติทดสอบ Box's Test of
Equality พบวา เมทริกซความแปรปรวนความแปรปรวนรวมของกลุมตัวอยางไมมีความแตกตางกันซึ่งเปนไปตามขอตกลง
เบื้องตนของการวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณ
2.ผลการวิเ คราะห เ ปรี ยบเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร และพฤติ กรรมการร วมมื อของนักเรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 1 กอนเรียนกับหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI เรื่อง การบวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธและตัว
ตั้งไมเกิน 100
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และพฤติกรรมการรวมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
กอนเรียนกับหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI เรื่อง การบวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100
Multivariate Tests
Pillai's trace
Wilks' lambda
Hotelling's trace
Roy's largest root

Value
0.91
0.09
9.94
9.94

F
22.92a
22.94a
22.94a
22.94a

Hypothesis df
13.00
13.00
13.00
13.00

Error df
30.00
30.00
30.00
30.00

Sig.
0.00
0.00
0.00
0.00

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมติฐาน โดยการทําการวิเคราะหความแปรปรวนหลายตัวแปรตามแบบวัดซ้ํา
(MANOVA : Repeated Measures) เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยกอนเรียนกับหลังเรียน โดยการทดสอบแบบ Multivariate
Tests เปนการพิ จารณาจากระยะเวลากอนเรียนกับหลั งเรี ยนดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI ซึ่งพิ จารณาจาก
Wilks' Lambda พบวา คา F= 22.94, sig=0.00 ซึ่งคา sig มีคา < 0.05 แสดงวาคะแนนการทดสอบกอนและหลังเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และพฤติกรรมรวมมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กอน
เรียนกับหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI เรื่อง การบวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100
Univariate Tests
Dependent Variable
SS
df
MS
F
Sig.
ผลสัมฤทธิ์
Contrast
477.84
1
477.84
40.52
0.00
Error
495.32
42
11.79
ผลสัมฤทธิ์ยอย 1
Contrast
213.84
1
213.84
28.21
0.00
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ผลสัมฤทธิ์ยอย 2
ผลสัมฤทธิ์ยอย 3
ผลสัมฤทธิ์ยอย 4
พฤติกรรมรายบุคคล 1
พฤติกรรมรายบุคคล 2
พฤติกรรมรายบุคคล 3
พฤติกรรมรายบุคคล 4
พฤติกรรมกลุม 1
พฤติกรรมกลุม 2
พฤติกรรมกลุม 3
พฤติกรรมกลุม 4

Error
Contrast
Error
Contrast
Error
Contrast
Error
Contrast
Error
Contrast
Error
Contrast
Error
Contrast
Error
Contrast
Error
Contrast
Error
Contrast
Error
Contrast
Error

318.41
218.27
433.27
311.11
437.86
300.57
632.41
24.01
89.24
66.27
71.91
184.09
79.84
363.69
90.10
53.46
93.24
71.27
68.41
117.82
70.82
248.19
68.78

42
1
42
1
42
1
42
1
42
1
42
1
42
1
42
1
42
1
42
1
42
1
42

7.58
218.27
10.32
311.11
10.43
300.57
15.06
24.01
2.13
66.27
1.71
184.09
1.90
363.69
2.15
53.46
2.22
71.27
1.63
117.82
1.69
248.19
1.64

21.16

0.00

29.84

0.00

19.96

0.00

11.30

0.00

38.71

0.00

96.84

0.00

169.53

0.00

24.08

0.00

43.76

0.00

69.87

0.00

151.55

0.00

จากตารางที่ 4 พิจารณา Univariate Tests ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนกับหลังเรียน พบวา คา F= 40.52, sig=0.00 ซึ่งคา sig มี
คา < 0.05 นั้นคือ นักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนกับหลังเรียนหนวยยอยที่ 1, หนวยยอยที่ 2, หนวยยอยที่ 3, หนวยยอยที่ 4 พบวา คา F=28.21, 21.16,
29.84, 19.96 ตามลําดับและคา sig=0.00 ซึ่งคา sig มีคา < 0.05 นั้นคือ นักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI ในแตละ
หนวยยอยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พฤติกรรมรายบุคคลกอนเรียนกับหลังเรียนหนวยยอยที่ 1, หนวยยอยที่ 2, หนวยยอยที่ 3, หนวยยอยที่ 4 พบวา คา F=11.30, 11.30,
38.71, 96.84 ตามลําดับ และคา sig= 0.00 ซึ่งคา sig มีคา < 0.05 นั้นคือ นักเรียนที่เรี ยนดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมื อ เทคนิค TAI มี
พฤติกรรมทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พฤติกรรมกลุมกอนเรียนกับหลังเรียน หนวยยอยที่ 1, หนวยยอยที่ 2, หนวยยอยที่ 3, หนวยยอยที่ 4 พบวา คา F=169.53, 43.76, 69.87,
151.55 ตามลําดับ และคา sig=0.00 ซึ่งคา sig มีคา< 0.05 นั้นคือ นักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI มีพฤติกรรมการ
รวมมือแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นั่นคือ นักเรียนที่เรี ยนดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตรและคะแนน
พฤติกรรมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและคะแนนพฤติกรรมการ
รวมมือหลังเรียนสูงกวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนพฤติกรรมการรวมมือกอนเรียน
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3. ศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 หลังการ
ทดลองใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือเทคนิค TAI เสร็จสิ้น ผูวิจัยไดประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผลการวิเคราะห
ดังตอไปนี้
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI เรื่อง การบวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน
100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ขอคําถาม

X

S.D.
0.66
0.63
0.66
0.39
0.79
0.66
0.63
0.50
0.39
0.67

n = 22
ระดับ
อันดับที่
มาก
5
มาก
3
ปานกลาง
7
มาก
1
ปานกลาง
8
มาก
5
มาก
3
มาก
6
มาก
1
มาก
6

2.64
1. กิจกรรมนี้ทําใหฉันเขาใจเนื้อหางายขึ้น
2. การทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน
2.73
3. การจัดกลุมแบบคละความสามารถ
2.36
4. การไดอธิบายใหเพื่อนในกลุมฟงและเขาก็เขาใจ
2.82
2.05
5. การมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
6. การยอมรับความสามารถซึ่งกันและกัน
2.64
2.73
7. การที่เพื่อนในกลุมไดชวยเหลือซึ่งกันและกันทําใหเกิดความสามัคคี
8. สื่อและอุปกรณชวยใหเขาใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น
2.59
2.82
9. สื่อและอุปกรณในการเรียนรูสงเสริมการทํางานรวมกัน
2.59
10. ทํางานสําเร็จและพอใจในผลงานทุกครั้ง
11. ครูใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาเมื่อมีปญหาขณะ
2.68 0.65
มาก
4
ปฏิบัติงานหรือทํางานกลุม
มาก
6
2.59 0.73
12. เพื่อนตั้งใจเรียนแยงกันตอบและอธิบายใหเขาใจ
13. ภูมิใจในความสําเร็จของกลุมที่เกิดจากการมีสวนชวยใน
2.73 0.63
มาก
3
ความสําเร็จนั้น
มาก
2
2.77 0.43
14. มีกําลังใจและมีความเชื่อมั่นในการทํางานรวมกับเพื่อน
15. การไดทํางานและเรียนเปนกลุมมีโอกาสใหความรูแกเพื่อนและ
2.59 0.59
มาก
6
ไดรับความรูจากเพื่อนเชนเดียวกัน
16. มีความสุขในการเรียนคณิตศาสตรตามการจัดการเรียนรู
2.59 0.67
มาก
6
แบบรวมมือเทคนิค TAI
มาก
เฉลี่ยรวม
2.62 0.60
จากตารางที่ 5 พบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค TAI เรื่อง การบวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100โดยรวมอยูในระดับความพึงพอใจมาก ( x = 2.62,
S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาสวนมากมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เชนเดียวกัน โดยขอที่มีความพึงพอใจ
สูงสุด คือ การไดอธิบายใหเพื่อนในกลุมฟงและเขาก็เขาใจ พรอมทั้งสื่อและอุปกรณในการเรียนรูสงเสริมการทํางานรวมกัน
( x =2.82, S.D.=0.39) ส วนข อที่ มีค วามพึ งพอใจรองลงมา คื อ มีกําลั งใจและมี ความเชื่ อมั่นในการทํ างานร วมกับ เพื่ อน
( x =2.77, S.D.=0.43)
สรุปและอภิปรายผล
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การบวกและการลบจํานวนที่ มีผลลั พธและตั วตั้ งไมเกิน 100 ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAIสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. การทดสอบเบื้องตนจะตองมีทดสอบความสัมพันธของตัวแปร ซึ่งการทดสอบขอตกลงเบื้ องตนเปนไปตามขอตกลงเบื้องต น
สามารถใช MANOVA การตรวจสอบความเทากันในเมทริกซของความแปรปรวนรวม ดวยสถิติทดสอบ Box's Test of Equality พบวา เมทริกซ
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ความแปรปรวนความแปรปรวนรวมของกลุมตัวอยางไมมีความแตกตางกันซึ่งเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหความแปรปรวน
พหุคูณ และการทดสอบความเทากันของความแปรปรวนสําหรับตัวแปรตามแตละตัวของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การบวก
และการลบจํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 พบวา การทดสอบของความแปรปรวนเปนเอกพันธของความแปรปรวน
2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
คะแนนพฤติกรรมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนพฤติกรรมการรวมมือ
หลังเรียนสูงกวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนพฤติกรรมการรวมมือกอนเรียน
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI เรื่อง การบวกและ
การลบจํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100โดยรวมอยูในระดับความพึงพอใจมาก
อภิปรายผล
1. การทดสอบเบื้องตนจะตองมีทดสอบความสัมพันธของตัวแปร ซึ่งการทดสอบขอตกลงเบื้ องตนเปนไปตามขอตกลงเบื้องต น
สามารถใช MANOVA การตรวจสอบความเทากันในเมทริกซของความแปรปรวนรวม ดวยสถิติทดสอบ Box's Test of Equality พบวาเมทริกซ
ความแปรปรวนความแปรปรวนรวมของกลุมตัวอยางไมมีความแตกตางกันซึ่งเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหความแปรปรวน
พหุคูณ และการทดสอบความเทากันของความแปรปรวนสําหรับตัวแปรตามแตละตัว พบวา การทดสอบของความแปรปรวนเปนเอกพันธ
ของความแปรปรวน ทั้งนี้เนื่องจากกลุมตัวอยางที่ใชเปนกลุมตัวอยางกลุมเดียวกันทั้งกอนเรียนและหลังเรียนจึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรและพฤติกรรมการรวมมือมีความสัมพันธกันไมทําใหมีความแตกตางกันระหวางกลุมการทดลองและตัวแปรตามมีความเปนเอก
พันธในแตละกลุม สอดคลองกับ ทรงศักดิ์ ภูสีออน (2551, หนา 24) ไดกลาวถึง ผลการวิเคราะห Box’s Test of Equality of Covariance
Matrices ผลการวิเคราะหในสวนนี้จะเปนการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนในการพิจารณาความเทากันของเมทริกซความแปรปรวนความแปรปรวน
รวมโดยพิจารณาจากผลการวิเคราะหในคา Sig โดยนําคา Sig มาเปรียบเทียบกับระดับนัยสําคัญที่นักวิจัยกําหนด (หากคา Sig มีคาสูงกวาหรือ
เทากับระดับนัยสําคัญ  แสดงวา เมทริกซความแปรปรวนรวมของประชากรเทากัน ซึ่งเปนไปตามขอตกลงเบื้องตน แตถาพบวา คา Sig มีคา
นอยกวาระดับนัยสําคัญ แสดงวาขอมูลที่จะทําการวิเคราะหไมเปนไปตามขอตกลงเบื้องตน )
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
คะแนนพฤติกรรมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนพฤติกรรมการรวมมือ
หลั งเรียนสูงกวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนพฤติ กรรมการร วมมือกอนเรี ยน ทั้งนี้เนื่องจาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค TAI เปนวิธีการสอนที่ผสมผสานกันระหวางการเรียนแบบรวมมือและการสอนแบบรายบุคคลเขาดวยกันนักเรียนจะ
ทําการศึ กษาด วยตนเองกอน ถ าไม เข าใจนักเรี ยนในกลุ มจะช วยกันอธิบายและซักถามข อข องใจกับเพื่ อนในกลุ มของตนเองจนเข าใจ
ชวยแกปญหาดานการคิดคํานวณและการชวยเหลือรวมมือกันในการเรียนคณิตศาสตรไดดีสงผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Johnson , Johnson and Holubec (1994 ; อางถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2557, หนา. 101) ที่กลาววา การเรียนรู
แบบรวมมือชวยใหนักเรียนมีความพยายามที่จะเรียนรูใหบรรลุเปาหมายมากขึ้น เปนผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีผลงานมากขึ้น
การเรี ยนรู มี ความคงทนมากขึ้ น กอให เกิดแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจใฝสั มฤทธิ์ มี การใชเวลา อย างมี ประสิ ทธิภาพ ใช เหตุ ผลดี ขึ้ น
คิดอยางมีวิจารณญาณมากขึ้น อีกทั้งสอดคลองกับผลการวิจัยของระเบียบจันทะรัง (2556, หนา 67-71) พบวา นักเรียนที่เรียนดวยกลุมรวมมือ
แบบ TAI มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัย บอสฟวด
(Bosfield, 2004, Web Site) พบวานักเรียนในชั้นเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือมีความกาวหนาดานทักษะการคํานวณ
ทางคณิตศาสตรที่สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญสอดคลองกับงานวิจัยของ แกรแฮม (Graham, 2006, p.3909–A) ไดกลาวถึงรูปแบบการเรียนรู
แบบกลุมรวมมือในโรงเรียนขนาดกลางพบวายุทธวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือนั้นสามารถทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทางบวก
พฤติกรรมกลุม พบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI มีพฤติกรรมทางการเรียนแตกตางกัน แสดงวา
คะแนนพฤติกรรมการรวมมือการเรียนหลังเรียนสูงกวาคะแนนพฤติกรรมการรวมมือการเรียนกอนเรียนทั้งนี้อาจเปนเพราะผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใช การเรียนรูแบบกลุมรวมมือและการเรียนแบบรายบุคคล การทํางานรวมกันกับผูอื่นทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนที่จะทํางาน
และศึกษาหาความรูมากขึ้น สงเสริมความรวมมือภายในกลุม มีพฤติกรรมที่พึงประสงคชวยสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะทางสังคมมีทักษะในการ
ทํางานรวมกันการชวยเหลือและรวมมือกันในการเรียนรูนักเรียนรูจักพึ่งพากันการมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ รอเจอรส
(Rogers;1969 อางอิงในทิศนา แขมมณี, 2557, หนา 70) กลาวไววามนุษยจะสามารถพัฒนาตนเองไดดีหากอยูในสภาพการณที่ผอนคลายและ
เปนอิสระ การจัดบรรยากาศการเรียนที่ผ อนคลายและเอื้อตอการเรี ยนรู (supportive atmosphere) และเนนใหนักเรียนเปนศูนยกลาง
(student-centered teaching) โดยครูใชวิธีการสอนแบบชี้แนะ (non-directive)และทําหนาที่อํานวยความสะดวกในการเรียนรูใหแกนักเรียน
(facilitator) และการเรียนรูจะเนนกระบวนการ(process learning) เปนสําคัญและสอดคลองกับงานวิจัยของ ซาคาเรียและไอคแซน (Zakaria and
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Ikson, 2006, p.35-39) กลาวถึงความลมเหลวปจจุบันในการเรียนวิทยาศาสตรและการศึกษาคณิตศาสตรในประเทศมาเลเซียการใชรูปแบบการเรียนรู

เกี่ยวกับการรวมมือเปนทางเลือกใหกับวิธีดั้งเดิมการเรียนรูเกี่ยวกับการรวมมือจะสงผลใหเกิดการเรียนรูมากที่สุดเมื่อนักเรียนรูจักแบงปนมี
ความกระตือรือรนเอาใจใสมีการปรึกษาหารือกันและรวมมือกันในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย
3. หลังการทดลองใช รูปแบบการสอนแบบ TAI เสร็จสิ้ น ผูวิจัยไดประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ที่ 1
พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI เรื่อง การบวกและการลบ
จํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 โดยรวมอยูในระดับความพึงพอใจมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการเรียน
แบบกลุมชวยเรียนรายบุคคล ซึ่งเปนการจัดกิจกรรมที่เนนการตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลตามความสามารถและสงเสริมความรวมมือ
ภายในกลุม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูตลอดจนการมีปฏิสัมพันธทางสังคม โดยใหนักเรียนไดเรียนรูจากกฎเกณฑ เห็นประโยชน
ในการเรียนรู ทั้งไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมในการเรียนดวยตนเอง พรอมทั้งสื่อและอุปกรณในการเรียนรูสงเสริมการทํางานรวมกัน สงเสริมให
นักเรียนชอบที่ไดทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน ๆ และนักเรียนภูมิใจในความสําเร็จของกลุมที่มีสวนชวยในความสําเร็จนั้นทําใหรูสึกมีกําลังใจและ
มีความเชื่อมั่นในการทํางานรวมกับเพื่อน สงผลใหนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ มาสโลว
(Maslow, 1970, หนา 69-80) ไดเสนอทฤษฎีลําดับขั้นตอนของความตองการ ซึ่งตั้งอยูบนสมมติฐานที่วา “มนุษยเรามีความตองการอยูเสมอ
ไม มีที่ สิ้นสุด เมื่อตองการได รับการตอบสนองหรือความพึงพอใจอย างใดอยางหนึ่งแล ว ความตองการอีกอยางหนึ่งก็อาจจะเกิดขึ้ นได ”
ความตองการทางสังคม เปนสิ่งจูงใจที่สําคัญตอการเกิดพฤติกรรมตองการใหสังคมยอมรับตนเองเขาเปนสมาชิก ตองการความเปนมิตร ความรัก
จากเพื่อนรวมงานมีความอยากเดนในสังคมที่มีชื่อเสียง อยากใหบุคคลอื่นยกยองสรรเสริญตนเอง และความตองการที่จะประสบผลสําเร็จในชีวิต
เปนความตองการในระดับสูง ทั้ งยั งสอดคลองกับงานวิจัยของ พรสวรรค ชาพา (2558 หนา 237-249) พบวา ความพึ งพอใจของนักเรียนที่ มี
ตอการจัดการเรี ยนรูเรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดวยการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ รวมกับการสอนแบบกลุ มรวมมือเทคนิค TAI
มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจอยูในระดับมากและสอดคลองกับงานวิจัยของ เวียสส (Weiss, 2006, p.3–17) พบวากลุมที่การเรียนแบบรวมมือ /
จะมีเจตคติที่ดีตอการทํางานกลุม
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทั่วไป

การออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรควรคํานึงและพิจารณาถึงความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรของนักเรียน เพื่อจะได
ทราบวาเนื้อหาในเรื่องใดที่จะสามารถนําความรูพื้นฐานของนักเรียน มาใชไดเลย หรือเนื้อหาเรื่องใดที่จะตองกลาวทบทวนกอนอีกทั้งครูผูสอน
ตองชี้แจงใหนักเรียนเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะหัวหนากลุมในการทํากิจกรรมและใหมีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยตอตนเอง
โดยไมตองลอกเฉลยหรือลอกเพื่อนและควรจัดระยะเวลาใหเหมาะสมตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู และมีเวลามากพอในการทํากิจกรรม ปรับเวลา
ใหยืดหยุน เหมาะสมกับกิจกรรม
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาและพัฒนากับกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ในระดับชั้นอื่น ๆ เพื่อศึ กษาผลการเรียนรูและเปนพื้นฐานทางทักษะการ
ทํางานดวยกลุมรวมมือเทคนิค TAI โดยใชแบบฝกทักษะ และควรทําการศึกษากับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ ดวย
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บทคัดยอ
การตรวจแกขอผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษ เปนวิธีการใหขอมูลยอนกลับตอผูเรียน ที่ผูสอนภาษาอังกฤษใชใน
การสอนการเขี ย นภาษาอัง กฤษ ซึ่ง จะช วยให ผู เรี ย นทราบถึ งข อผิ ดพลาดในงานเขี ยนของตนเอง และช วยให เ รี ยนรู จาก
ขอผิดพลาดไมใหเขียนผิดอีกในภายหลัง งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบจัดการการเรียนรูขนาดเล็กสําหรับตรวจ
แกขอผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษ (Micro Learning Management System for Error Correction in English
Writing: ECLMS) และศึกษาการยอมรับของผูเรียน และปจจัยที่มีผลตอตอความตั้งใจในการใชงานระบบ ภายหลังจากการ
ทดลองใชงานโดยกลุมทดลอง ซึ่งไดแกนักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี โดยใชแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลไดแกแบบสอบถามและวิเคราะหขอมูลโดย
ใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน ผลการวิจัยพบวาผูเรียนมีการยอมรับในการใชงานระบบ ECLMS โดยปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอความตั้งใจในการใชงานมากที่สุดไดแก การรับรูดานประโยชนในการใชงาน รองลงมาคือการรับรูดานความงายในการใชงาน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้คือ ควรมีการทดลองใชง านและศึกษากับผูเรียนกลุมอื่น ๆ นอกเหนือจากนักศึกษาสาขาวิช า
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนําผลการวิจัยไปพัฒนาระบบใหเหมาะสมกับการใชงานกับกลุมผูเรียนที่หลากหลายตอไป
คําสําคัญ: ระบบจัดการการเรียนรู, การตรวจแกขอผิดพลาด, การเขียนภาษาอังกฤษ, การยอมรับเทคโนโลยี
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Abstract
Error correction in is the method which is used by English teachers to provide students feedbacks
of their English writing. It is helpful for students to be aware of their writing mistakes; moreover, it helps
students to learn from their mistakes in order to prevent reproducing errors. This study aims to develop
the Micro Learning Management System for Error Correction in English Writing or ECLMS. In addition, this
study also aims to investigate the acceptance of students the use of ECLMS system and the factors that
lead to the intention to use it. The bachelor students in Information Technology, King Mongkut University
of Technology Thonburi was used as the experimental group. Technology Acceptance Model (TAM) was
brought to study the students’ acceptance. The TAM-based questionnaire was used for the instrument of
data gathering. The Pearson correlation coefficient was employed to analyze the relationship of each
TAM variables. The findings showed that students accept the ECLMS system. The factor that influence
their behavior of intension to use ECLMS the most is Perceived Usefulness (PU) and Perceived Ease of Use
(PEOU) respectively. Finally, this study also suggests that the students in the other field than the field of
IT should be used in the next study in order to bring the result of studies to improve the ECLMS to be
appropriate for the diverse learners.
Keywords: Learning Management System, LMS, Error Correction, English Writing, Technology Acceptance
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บทนํา
ในป จ จุบั น ความสามารถในการเขี ย นภาษาอัง กฤษ เป น สิ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ อย างยิ่ ง ในการติ ด ต อสื่ อสาร ทั้ ง ใน
ชี วิต ประจําวัน และแวดวงวิช าการ แต ทั กษะการเขี ย นภาษาอัง กฤษเป นสิ่ ง ที่ ย ากที่ สุ ด สํ าหรั บ ผู เ รี ย นภาษาอัง กฤษเป น
ภาษาต า งประเทศ เนื่ อ งจากต อ งอาศั ย ความรู ด า นกฏไวยากรณ ข องภาษา และทั ก ษะในการสื่ อ ความหมาย
(Watcharapanyapong et al, 2013) ดั งนั้น ผู ส อนภาษาอัง กฤษจึง เปนผู มี บ ทบาทสําคั ญ ในการฝ กฝนผู เ รี ย นให มี
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษใหดีขึ้น ซึ่งนอกจากบทบาทในดานการวางแผนการสอน และการบริ หารจัดการชั้ น
เรียนแลว ผูสอนยังมีหนาที่ใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) ที่เหมาะสมตองานเขียนของผูเรียนดวย การตรวจแกขอผิดพลาด
ในการเขียน (Error Correction) เปนวิธีการหนึ่งที่ผูสอนใชในการใหขอมูลยอนกลับตองานเขียนของผูเรียน โดยผูสอนจะ
ตรวจสอบขอผิ ดพลาดที่พบในงานเขียน บางครั้งอาจมีการแกไขขอความที่ถูกตองใหแกผูเรียน วิธีนี้เปดโอกาสใหผูเรียนได
เรียนรูจากความผิดพลาดในงานที่ตนเองเขียนขึ้น (Ellis, 1997)
การจั ด การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ได มี ก ารนํ า ระบบจั ด การการเรี ย นรู (Learning
Management System: LMS) มาใชในการจัดการเรียนการสอน และเปนชองทางที่ใหผูเรียนไดเขามาศึกษา ทํากิจกรรมการ
เรียนรูผานระบบได เชนการอัพโหลดงานที่ไดรับมอบหมาย การทําแบบฝกหัด และแบบทดสอบตาง ๆ เปนตน ซึ่งงานวิจัยของ
Syamsuddin และ Alimin (2013) ไดศึกษาการนําระบบจัดการการเรียนรู Moodle มาใชในการสอนภาษาอังกฤษตามแนว
การสอบ TOEFL PBT อยางไรก็ตาม Moodle ยังไมมีฟงกชันที่รองรับการเรียนการสอนการเขียนภาษาอังกฤษ และการตรวจ
แกขอผิดพลาดในการเขียน
จากขอจํากัดของระบบจัดการการเรียนรูดังที่กลาวมาแลว ผูวิจัยจึงไดสรางและทดลองใชงานระบบจัดการการเรียนรู
ขนาดเล็กสําหรับตรวจแกขอผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษ (Micro Learning Management System for Error
Correction in English Writing) หรือระบบ ECLMS และศึกษาการยอมรับของผูเรียนในการใชงานระบบจัดการการเรียน
ขนาดเล็กสําหรับตรวจแกขอผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาระบบจัดการการเรียนรูขนาดเล็กสําหรับตรวจแกขอผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษ
2. เพื่อศึกษาการยอมรับของผูเรียน และปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจในการใชงานระบบจัดการการเรียนรูขนาดเล็ก
สําหรับตรวจแกขอผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษ
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. การตรวจแกขอผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษ (Error Correction in English Writing)
การตรวจแกขอผิดพลาด (Error Correction) เปนวิธีการสอนการเขียนภาษาอังกฤษวิธีหนึ่ง ที่งานเขียนของผูเรียน
จะไดรับการแกไขจากผูสอน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูจากความผิดพลาดในงานที่ตนเองเขียนขึ้น ขอผิดพลาดดังกลาวแสดงถึง
ชองวางระหวางระดับความรูที่ผูเรียนมี กับสิ่งที่ผูเรียนจําเปนตองเรียนรู (Ellis, 1997) การตรวจแกขอผิดพลาดสามารถทําได
หลายรูปแบบ ตั้งแตการแกไขคํา หรือขอความที่ถูกตองลงไปโดยตรง หรือเพียงชี้จุดที่เปนขอผิดพลาดในงานเขียนดวยการ
วงกลม หรือขีดเสนใตจุดที่เปนขอผิดพลาด และอาจใหคําอธิบายเพิ่มเติมเพื่อใหผูเรียนไปแกไขขอผิดพลาดเอง การตรวจแก
ขอผิดพลาด เปนวิธีหนึ่งที่ชวยฝกใหผูเรียนสามารถใชภาษาในการเขียนไดถูกตองจนเปนนิสัย ปองกันไมใหผูเรียนสรางและใช
กฎเกณฑทางภาษาเองอยางผิด ๆ นอกจากนี้ ผูสอนยังสามารถนําการตรวจแกขอผิดพลาดมาใชเปนเครื่องมือในการกําหนดกล
ยุทธในการสอนการเขียนภาษาอังกฤษไดอีกดวย (Corpuz, 2011)
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2. ระบบจัดการการเรียนรู (Learning Management System: LMS)
ระบบจัดการการเรียนรู (Learning Management System: LMS) เปนระบบที่ทําหนาที่บริหารจัดการการเรียน
การสอนผานเว็บ โดยผูสอนสามารถนําเนื้อหาและสื่อการสอนขึ้นเว็บไซตรายวิชาของตน ใหผูเรียนสามารถเขาถึงเนื้อหา และ
ทํากิจกรรมตาง ๆ ผานระบบ และติดตอสื่อสารผานชองทางที่ระบบเตรียมไวใหเชน กระดานสนทนา หองสนทนา ปจจุบันมี
ผูพัฒนาระบบจัดการการเรียนรูใหเลือกใชงานหลายระบบเชน Moodle, Blackboard, Edmodo เปนตน
ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา มีการนําระบบจัดการการเรียนรู Moodle มาใชในการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ เชนงานวิจัยของ Syamsuddin และ Alimin (2014) ไดมีการนํา Moodle มาใชในการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษตามแนวการสอบ TOEFL PBT แต Moodle ยังไมมีฟงกชันที่รองรับการเรียนการสอนการเขียนภาษาอังกฤษ
และการตรวจแกขอผิดพลาดในการเขียนโดยตรง จึงมีผูประยุกตใชงานโมดูลนิยามศัพท (Glossary Module) ซึ่งเปนโมดูลที่
ใหผูสอน และผูเรียนรวมกันสรางนิยามศัพทตาง ๆ ที่จะใชในการเรียนการสอนนํามาใชในการตรวจแกขอผิดพลาดในการเขียน
(Bury, 2012) ซึ่งพบวามีความยุงยากในการใชงานเนื่องจากตองคัดลอกรหัสขอผิดพลาดใน Glossary Module มาวางในงาน
เขียนของผูเรียนเองทีละอัน
3. แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM)
ปจจัยหนึ่งที่บงบอกวาระบบสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นนั้นประสบความสําเร็จหรือไม ไดแกการยอมรับ
จากผูใชงาน Davis (1989) ไดเสนอปจจัยที่สงผลตอการยอมรับดังกลาวจํานวน 2 ปจจัยในแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี
(Technology Acceptance Model : TAM) ไดแก 1) การรับรูถึงความมีประโยชน (Perceived Usefulness: PU) และ2)
การรับรูถึงความงายในการใชงาน (Perceived Ease of Use: PEOU) โดยที่ปจจัยที่รับรูทั้งสองอยางนั้นจะสงผลตอทัศนคติใน
การใชงาน (Attitude toward Using) ที่จะกอใหเกิดความตั้งใจในการใชงาน (Behavioral Intention: BI) และสงผลใหเกิด
การนําระบบหรือเทคโนโลยีมาใชงานจริง (Actual Use) อยางไรก็ตาม เมื่อผูใชงานรับรูถึงประโยชนในการใชงานแลวอาจมี
พฤติกรรมตั้งใจที่จะใชงานระบบไดเลย โดยไมจําเปนตองเกิดทัศนคติตอการใชงานก็ได แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี
สามารถแสดงไดดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM)
ที่มา : Davis, F.D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use and User Acceptance of
Information Technology. MIS Quarterly, 13 (3), pp.319-340
ตอมามีผูปรับปรุงแบบจําลอง TAM โดยใหปจจัย PEOU และ PU เปนตัวกําหนด BI (Venkatesh, 1999) เนื่องจาก
การใชงานเทคโนโลยีในสถานที่ทํางานนั้นเกิดจากความจําเปนที่จะตองใชงาน ไมเกี่ยวของกับทัศนคติตอการใชงาน ดังนั้นจึง
สามารถนําปจจัยดานทัศนคติที่มีตอการใชงานระบบ (Attitude toward Using) ออกจากแบบจําลอง TAM ได
จากแบบจําลอง TAM ของ Venkatesh ที่กลาวมาขางตน ไดมีผูนําไปศึกษาการยอมรับของผูเรียนวิชาการเขียน
ภาษาอังกฤษ ตอการใชงานเว็บล็อก (Web Logs) ในการทํากิจกรรมการเขียน (Mah and Er, 2009) โดยใหผูเรียนตอบ
แบบสอบถาม หลังจากที่ไดทํากิจกรรมการเขียนผานเว็บล็อกเปนเวลา 15 สัปดาห โดยผูวิจัยไดนําปจจัยดาน Actual Use
ออกจากแบบจําลอง TAM คงเหลือเพียงศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัย PU PEOU และ BI เทานั้น เนื่องจาก BI เปนหลัก
ในการกําหนดปจจัย Actual Use (Davis, et al, 1989) และมีผลกระทบโดยตรงตอการยอมรับในการใชงานอยูแลว (Taylor
and Todd, 1995) ผลการทดลองเปนไปตามสมมติฐาน คือมีความสัมพันธกันในเชิงบวกระหวางปจจัย PEOU, PU และBI ซึ่ง
วัดจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (คา r) ดังแสดงในภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานของปจจัยที่มีผลตอการยอมรับในการใชงานเว็บล็อกในกิจกรรมการเขียนภาษาอังกฤษ
ที่มา : Mah, B. Y., and Er, A.N., (2009). Writing Web Logs in ESL Classroom: A Study of Student
Perceptions and the Technology Acceptance Model. Asian Journal of University Education, 5 (1) p.60
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยการยอมรับของผูเรียนในการใชงานระบบจัดการการเรียนรูขนาดเล็กสําหรับตรวจแกขอผิดพลาดในการ
เขียนภาษาอังกฤษมีลักษณะเปนงานวิจัยเชิงปฏิบัติในชั้นเรียน (Classroom Action Research) ประกอบดวยขั้นตอนการ
กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย การกําหนดสมมติฐาน การวิเคราะห ออกแบบและพัฒนาระบบจัดการการเรียนรูขนาดเล็ก
สําหรับตรวจแกขอผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษ หรือระบบ ECLMS เพื่อนําไปทดลองใชงานกับกลุมทดลอง และการ
รวบรวมขอมูล เพื่อวิเคราะห การยอมรับของผูเรียนในการใชงานระบบ โดยคาสถิติที่ใชในการวิเคราะหคือ คาสัมประสิท ธิ์
สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson correlation coefficient) เพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ ที่สงผลตอการยอมรับใน
การใชงานระบบของผูเรียนตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังที่จะไดกลาวตอไป
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยนี้อยูบนพื้นฐานของแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี หรือ TAM และกําหนดตัวแปรที่ใชใน
การวิจัย ไดแก ปจจัยดานการรับรูถึงความมีประโยชน (Perceived Usefulness: PU) ปจจัยดานการรับรูถึงความงายในการ
ใชงาน (Perceived Ease of Use: PEOU) และพฤติกรรมที่สงผลตอความตั้งใจในการใชงาน (Behavioral Intention: BI) ซึ่ง
มีความสัมพันธแสดงตามภาพที่ 3

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
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สมมติฐานในการวิจัย
H1: การรับรูความงายในการใชงาน (PEOU) มีอิทธิพลตอการรับรูดานประโยชนในการใชงาน (PU) ของระบบจัดการ
การเรียนรูขนาดเล็กสําหรับตรวจแกขอผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษ
H2: ดานการรับรูประโยชนในการใชงาน (PU) มีอิทธิพลตอความตั้งใจในการใชงาน (BI) ระบบจัดการการเรียนรูขนาด
เล็กสําหรับตรวจแกขอผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษ
H3: ปจจัยดานการรับรูความงายในการใชงาน (PEOU) มีอิทธิพลตอความตั้งใจในการใชงาน (BI) ระบบจัดการการ
เรียนรูขนาดเล็กสําหรับตรวจแกขอผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษ
กลุมทดลองในงานวิจัย
ผูเรียนที่เปนกลุมทดลองในงานวิจัยนี้ไดแก นักศึกษาหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ศึกษาวิชาการ
เรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 2 (LNG 201 Content - based Language Learning II) ในภาคการศึกษาที่ 1/2559 จํานวน 21 คน
การพัฒนาระบบ
เริ่ มจากการรวบรวมข อมู ลความต องการจากกลุม ผูใ ชง านได แกผูเ รีย น และผูส อนมาสรุ ปเปนความตองการที่เ ป น
ฟงกชัน (Functional Requirement) ตามความตองการของผูสอน และผูเรียนดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความตองการที่เปนฟงกชัน จําแนกตามกลุมผูใชงาน
ผูใชงาน
ความตองการ
ผูสอน
- สามารถตรวจงานเขียนของผูเรียนผานระบบ โดยใชวิธีการตรวจแกขอผิดพลาด ดวยการทําแถบสี
(Highlight) ตรงจุดที่เปนขอผิดพลาดในงานเขียน ซึ่งมีการแบงประเภทของขอผิดพลาดออกเปนสีตาง ๆ
- สามารถเปรียบเทียบงานเขียนของผูเรียนที่สงมาในแตละฉบับ (Version) ได ในกรณีที่มีการสงงานเขียน
ชิ้นเดียวกันมาหลายครั้งเนื่องจากมีการแกไขไมครบถวน
- สามารถใหขอคิดเห็น (Comment) ตองานเขียนของผูเรียน และในจุดที่เปนขอผิดพลาดในงานเขียนได
- สามารถตรวจสอบและติดตามพัฒนาการในการเขียนภาษาอังกฤษของผูเรียนเปนรายบุคคล หรือใน
ภาพรวมโดยวัดจากขอผิดพลาดที่ตรวจพบจากการตรวจแก
- ไดรับการแจงเตือนจากระบบเมื่อผูเรียนสงงานเขียนที่ตนมอบหมาย
ผูเรียน
- สามารถสงงานเขียนที่ผูสอนมอบหมายผานระบบ และติดตามสถานะของงานที่ตนสงได
- เรียกดูงานเขียนของตนที่ผานการตรวจแกโดยผูสอน ตลอดจนขอคิดเห็นในงานเขียนที่ผูสอนบันทึกไว
และสามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อแกไขงานเขียนของตนผานเนื้อหาที่ระบบแนะนําใหตามขอผิดพลาด
ที่ตนเองเขียนได
- ไดรับการแจงเตือนจากระบบเมื่อผูสอนมอบหมายงานเขียน เมื่อสงงานใหกับผูสอนเรียบรอยแลว และ
เมื่อผูสอนไดรับงาน และตรวจงานเขียนเรียบรอยแลว
- ติดตามความกาวหนา และพัฒนาการในการเขี ยนภาษาอังกฤษของตนเอง โดยวัด จากข อผิดพลาดที่
ตรวจพบจากการตรวจแกโดยผูสอน
หลังจากการวิเคราะหระบบ ผูวิจัยไดออกแบบและพัฒนาระบบจัดการการเรียนรูขนาดเล็กสําหรับตรวจแกขอผิดพลาด
ในการเขี ย นภาษาอัง กฤษ ในรู ป แบบของเว็บ แอปพลิเ คชั นซึ่ง พั ฒนาด วยภาษา PHP และระบบฐานข อมูล MySQL มี
คุณลักษณะ (Features) ที่สําคัญของระบบ 4 สวน ไดแก
1. การตรวจแกขอผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษ เมื่อผูเรียนสงงานเขียนที่ผูสอนมอบหมายเขามาในระบบ ผูสอน
จะทําการตรวจแกงานเขียนของผูเรียนดวยการทําแถบสี (Highlight) ลงบนขอความที่เปนขอผิดพลาด ซึ่งมีการแบงประเภท
(Category) ของขอผิดพลาดออกเปนสีตาง ๆ ดังแสดงในภาพที่ 4
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เลือกประเภทขอผิดพลาดเพื่อนําไป Highlight

จุดที่เปนขอผิดพลาดซึ่งถูก Hightlight เปนสีตาง ๆ

ภาพที่ 4 หนาจอสําหรับตรวจแกขอผิดพลาดในงานเขียนของผูเรียน ดวยการทํา Highlight ลงบนขอความที่เปนขอผิดพลาด
ซึ่งแบงประเภทขอผิดพลาดออกเปนสีตาง ๆ
นอกจากนี้ผูสอนยังสามารถแทรกขอคิดเห็นในจุดที่เปนขอผิดพลาดเพื่อใหคําแนะนํา หรือคําอธิบายได ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 หนาจอแสดงคําอธิบายขอผิดพลาด และคําแนะนํา หรือขอคิดเห็นของผูเรียนในจุดที่เปนขอผิดพลาด
2. การแจงเตือน และการตรวจสอบสถานะของงานเขียน ผูเรียนและผูสอนจะไดรับการแจงเตือนเกี่ยวกับงานเขียน
ผานชองทางที่ไดใหไวกับระบบ ไดแกการแจงเตือนทาง SMS และ อีเมล เชน เมื่อผูสอนมอบหมายงานเขียน ผูเรียนสงงาน
เขียนใหกับผูสอนผานระบบ และผูสอนตรวจแกงานเขียนของผูเรียนเรียบรอยแลว เปนตน นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบ
สถานะของงานเขียนที่สงเขามาในระบบได
3. การติดตามความกาวหนาในการเขียนภาษาอังกฤษของผูเรียน ระบบสามารถแสดงความกาวหนา และพัฒนาการ
ในการเขียนภาษาอังกฤษของผูเรียนดวยกราฟแสดงจํานวนขอผิดพลาดในการเขียน จําแนกประเภทขอผิดพลาด ที่พบจากการ
ตรวจแก ซึ่งจะมี ประโยชนทั้งตอผูเรียน และผูสอนในการเรียนการสอนด านการเขียนภาษาอังกฤษ โดยที่ ผูเรียนจะไดเห็ น
พัฒ นาการในการเขี ย นของตนเองในงานเขีย นแตล ะชิ้ นที่ ไ ด รั บมอบหมาย และจํานวนขอผิ ด พลาดเฉลี่ ย จากงานที่ ไ ด รั บ
มอบหมายทั้งหมด และผูสอนจะไดเห็นพัฒนาการของผูเรียนทั้งเปนรายบุคคล และในภาพรวมไดดังภาพที่ 6
กราฟแสดงจํานวนขอผิดพลาดเฉลี่ย จําแนกตามประเภท
ขอผิดพลาดของผูเรียน

ภาพที่ 6 ตัวอยางกราฟแสดงจํานวนขอผิดพลาดในงานเขียนเฉลี่ยของผูเรียน
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4. การศึกษาเนื้อหาเพิ่ มเติม ดานการแกไขขอผิดพลาดในการเขียน ผูเรีย นสามารถศึ กษาข อมูลเพิ่มเติ มดวยตนเอง
เกี่ยวกับเนื้อหาทางไวยากรณที่เปนขอผิดพลาดผานหนาสรุปการแกไขขอผิดพลาดประเภทตาง ๆ (Quick Reference) และ
ผาน URL อางอิงที่ระบบแนะนําให ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่จะแกไขขอผิดพลาดในการเขียนของตนเองได
การทดลองใชงานโดยกลุมทดลอง
ผูวิจัยไดนําระบบจัดการการเรียนรูขนาดเล็กสําหรับตรวจแกขอผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษมาทดลองใชงานกับ
กลุมทดลองเปนเวลา 12 สัปดาห โดยผูสอนไดกําหนดงานเขียนที่มอบหมายใหกับผูเรียนเพื่อทําสงผานระบบจํานวน 3 ชิ้นงาน
ซึ่งมีลั กษณะเป นงานกลุ ม โดยผูวิจัยไดให ขอมู ลเกี่ยวกับการวิจัย และชี้แ จงการทดลองใช งานระบบในชั้ นเรี ยน และสาธิต
เกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียน และใชงานระบบ ตลอดจนจัดทําคูมือการใชงานระบบใหผูเรียนไดศึกษาประกอบการใชงานดวย
การรวบรวมขอมูล
ภายหลังจากการทดลองใชงานระบบโดยกลุมทดลองแลว ผูวิจัยไดดําเนินการรวบรวมขอมูลจากผูเรียน โดยเครื่องมือที่ใช
ได แก แบบสอบถามด านการยอมรับในการใช งานระบบจัดการการเรี ยนรู ขนาดเล็ กสําหรับตรวจแกข อผิดพลาดในการเขี ยน
ภาษาอังกฤษ โดยกําหนดประเด็นคําถามตามแบบจําลอง TAM และสอดคลองกับตัวแปรที่เกี่ยวของตามกรอบแนวคิดในการวิจัย
ไดแก การรับรูถึงความมีประโยชน การรับรูถึงความงายในการใชงาน และความตั้งใจในการใชงาน จํานวน 12 ขอ แสดงไดดังตารางที่
2 หลังจากนั้นผูวิจัยไดนําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญดานงานวิจัยจํานวน 3 ทาน ประเมินความสอดคลองของแบบสอบถามกับ
วัตถุประสงคในการวิจัยดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์ความสอดคลอง (Index of Item – Objective Congruence: IOC) พบวาแต
ละขอคําถามมีคา IOC อยูระหวาง 0.67 – 1.00 และมีคา IOC เฉลี่ยโดยรวมของแบบสอบถามอยูที่ 0.94 ซึ่งอยูในระดับที่เหมาะสมที่
จะนําไปใชเก็บขอมูลได
ตารางที่ 2 รายการขอคําถามที่จําแนกตามตัวแปรในกรอบแนวคิดในการวิจัย
ขอที่
คําถาม
ดานประโยชนในการใชงาน (Perceived Usefulness)
1
การแสดงขอผิดพลาดในงานเขียนดวยสี และขอคิดเห็นในงานเขียนทําใหทานเขาใจถึงขอผิดพลาดไดมากขึ้น
2
การแจงเตือนและการแสดงสถานะของงานเขียนทําใหทานทราบถึงสถานะปจจุบันของงานที่ทานสง
3
การแสดงจํานวนขอผิดพลาดในงานเขียนทําใหทานทราบถึงขอผิดพลาด และพัฒนาการในการเขียนของทาน
4
คําอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบของหนา Quick Reference และ URL
ที่ระบบแนะนําให มีประโยชนตอการปรับปรุงการเขียนภาษาอังกฤษของทาน
5
โดยรวมแลวทานเห็นวาระบบ ECLMS มีประโยชนตอการเขียนภาษาอังกฤษ
ดานความงายในการใชงาน (Perceived Ease of Use)
6
ทานสามารถสงงานเขียนที่ไดรับมอบหมายผานระบบ ไดอยางงายดาย
7
ทานสามารถทราบถึงขอผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษของตนเองไดอยางงายดาย
8
ทานสามารถตรวจสอบและติดตามสถานะของงานเขียนที่สงไดอยางงายดาย
9
เมื่อพบขอผิดพลาดแลวทานสามารถเรียกดูคําอธิบายการแกไขขอผิดพลาดนั้นไดอยางงายดาย
10
โดยรวมแลวทานสามารถใชงานระบบ ECLMS ไดโดยไมตองฝกฝนการใชงานมาก
ดานความตั้งใจในการใชงานระบบ (Intention to Use)
11
ทานสนใจที่จะใชงานระบบ ECLMS เพื่อเปนเครื่องมือในการปรับปรุงการเขียนภาษาอังกฤษ
12
ทานยินดีที่จะใชงานระบบ ECLMS หากทานตองเรียนวิชาที่เกี่ยวของกับการเขียนภาษาอังกฤษอีกในอนาคต
หลังจากนั้น ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลจากผูเรียนโดยใชแบบสอบถามที่ออกแบบไวเพื่อเก็บขอมูลการยอมรับใน
การใชง านระบบ และนําขอมู ลไปวิเ คราะห ตอไป ทั้งนี้ กอนการเก็บขอมูลผูวิจัยไดแจงผูเรีย นใหทราบถึงวัตถุประสงคของ
แบบสอบถาม และการนําขอมูลไปใชในงานวิจัย โดยนําเสนอผลการวิจัยในภาพรวม ไมเฉพาะเจาะจงเปนรายบุคคล
การวิเคราะหขอมูล
เมื่อเก็บขอมูลจากผูเรียนดวยแบบสอบถามแลว ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แบบเพียรสัน (r) เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรที่กําหนดไวในกรอบแนวคิดของงานวิจัย คือ การรับรูถึงความมีประโยชน
(Perceived Usefulness: PU) การรับรูถึงความงายในการใชงาน (Perceived Ease of Use: PEOU) และความตั้งใจในการ
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ใชงาน (Behavioral Intention: BI) และทดสอบสมมติฐานที่ไดตั้งไว โดยแปลความหมายของคา r ตามเกณฑของโคเฮน
(Cohen, 1988) คือ คา r ระหวาง 0.10 ถึง 0.29 หรือ -0.1 ถึง -0.29 แสดงถึงความสัมพันธกันในระดับต่ํา ระดับปานกลาง มี
คา r ระหวาง 0.30 ถึง 0.49 หรือ -0.30 ถึง -0.49 และระดับสูง มีคา r ตั้งแต 0.50 หรือ -0.50 ขึ้นไป
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูเรียน โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน สามารถ
แสดงไดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ระหวางตัวแปรตามกรอบแนวคิดในงานวิจัย
ตัวแปร
PU
PEOU
BI
PU
1
0.626*
0.801*
PEOU
1
0.567*
BI
1
หมายเหตุ * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p<.01)
จากตารางที่ 3 พบวาตัวแปร PEOU และ PU มีความสัมพันธกันตามคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ในระดับสูง อยูที่
0.626 (r=0.626, p<.01) ซึ่งหมายความวาการรับรูดานความงายในการใชงานระบบ ECLMS มีอิทธิพลตออิทธิพลตอการรับรู
ดานประโยชนในการใชงาน เปนไปตามสมมติฐาน H1 คือ การรับรูความงายในการใชงาน (PEOU) มีอิทธิพลตอการรับรูดาน
ประโยชนในการใชงาน (PU) ระบบ ECLMS นอกจากนี้ ตัวแปร PU และ BI มีความสัมพันธกันตามคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
(r) ในระดับสูงอยูที่ 0.801 (r=0.626, p<.01) ซึ่งสามารถอธิบายไดวาการรับรูดานประโยชนในการใชงานมีอิทธิพลตอตอความ
ตั้งใจในการใชงาน เปนไปตามสมมติฐาน H2 คือ การรับรูประโยชนในการใชงาน (PU) มีอิทธิพลตอความตั้งใจในการใชงาน
(BI) ระบบ ECLMS และสุดทาย ตัวแปร PEOU และ BI มีความสัมพันธกันตามคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ในระดับสูงอยูที่
0.567 (r=567, p<.01) กลาวคือการรับรูความงายในการใชงานมีอิทธิพลตอความตั้งใจในการใชงาน เปนไปตามสมมติฐาน H3
คือ การรับรูความงายในการใชงาน (PEOU) มีอิทธิพลตอความตั้งใจในการใชงาน (BI) ระบบ ECLMS
จากผลการทดสอบสมมติฐาน ดังภาพที่ 7 แสดงใหเห็นวาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมที่สงผลตอความตั้งใจที่จะใชงาน
ระบบไดแก ปจจัยดานการรับรูดานความมีประโยชนของระบบ ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) อยูในระดับสูง คือ 0.801
มากกวาปจจัยดานการรับรูความงายในการใชงานระบบ ซึ่งมีคา r อยูที่ 0.567

ภาพที่ 7 ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 (p<.01)
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สรุปและอภิปรายผล
1. ผูวิจัย พัฒนาระบบจัดการการเรี ยนรูขนาดเล็กสําหรับตรวจแกขอผิ ดพลาดในการเขี ยนภาษาอังกฤษ หรือระบบ
ECLMS โดยมีคุณลักษณะของระบบที่สําคัญ 4 สวน ไดแก คุณลักษณะดานการตรวจแกขอผิดพลาดในงานเขียนของผูเรียน
การแจงเตือนและการตรวจสอบสถานะของงานเขียนที่ส งในระบบ การติดตามความกาวหนา และพัฒนาการในการเขีย น
ภาษาอังกฤษ และการศึกษาเพิ่มเติมดวยตนเองผาน URL อางอิงที่ระบบแนะนําให
2. ผลการศึกษาดานการยอมรับของผูเรียนในการใชง านระบบ ECLMS โดยใชแบบจําลอง TAM พบวาปจจัยที่ มี
ผลกระทบตอความตั้งใจในการใชงานระบบ ECLMS มากที่สุดคือ ปจจัย PU (r=0.801) เนื่องจากระบบสามารถสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนการเขียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการบริหารจัดการงานที่ผูเรียนทําสงผูสอน ไดแก การแจงเตือนและ
แสดงสถานะตาง ๆ ของงานเขียน ตลอดจนการแสดงความกาวหนา และพัฒนาการในการเขียนใหผูเรียนทราบ ทําใหผูเรียนได
เห็นพัฒนาการในการเขียน และขอผิดพลาดที่ควรปรับปรุง รองลงมาคือปจจัย PEOU (r=0.567) และปจจัย PEOU สงผลตอ
ปจจัย PU ระดับสูง (r=0.626) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยดานการยอมรับของผูเรีย นในการใชงานเว็บ ล็อกในวิชาการเขีย น
ภาษาอังกฤษ (Mah and Er, 2009) และการศึ กษาความตั้ งใจในการใชงาน e-Learning (Park, 2009) นอกจากนี้ยั ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ Selevičienė (2015) เกี่ยวกับ Web 2.0 สําหรับการเรียนรูภาษาอังกฤษ ที่พบวาปจจัยดาน PEOU
และ PU มีอิทธิพลตอ BI ในเชิงบวก
ขอเสนอแนะ
งานวิจัย ครั้ง นี้ได ใ ช กลุ ม ทดลองเป นกลุ ม ผูเ รี ย นระดั บปริ ญญาตรีส าขาวิช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไป อาจนําระบบดังกลาวไปทดลองใช และศึกษาการยอมรับการใชงาน
กับกลุมผูเรียนในสาขาวิชาอื่น หรือกลุมผูเรียนในกลุมที่แตกตางกัน เชน กลุมผูเรียนที่ศึกษาดวยตนเองเปนหลักโดยไมไดเขา
ชั้นเรียน หรือกลุมผูเรียนที่ทํางานไปดวย เพื่อนําผลการวิจัยไปพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการใชงานกับ
กลุมผูเรียนที่หลากหลายตอไป
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บทคัดยอ
การวิจัยมี วัต ถุ ประสงค เพื่ อศึ กษาสภาพองค ป ระกอบการเป นองค แ ห ง การเรี ย นรู ข องโรงเรี ย นการศึ กษาพิ เ ศษ
ดานการบกพรองทางสติปญญา เพื่อสรางรูปแบบการเปนองคแหงการเรียนรูของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ดานการบกพรอง
ทางสติ ป ญ ญา และเพื่ อนําเสนอรู ป แบบการเป นองค กรแห ง การเรี ย นรู ข องโรงเรี ย นการศึ กษาพิ เ ศษ ด านการบกพร อ ง
ทางสติปญญา
กลุม ตัวอยางที่ใช ในการวิจัย ไดแ ก ผู บริ หาร 58 คน ครู 386 รวมทั้ งสิ้น 444 คน ของโรงเรีย นการศึกษาพิ เศษ
ดานการบกพรองทางสติปญญา จํานวน 18 โรงเรียน
การวิจัยแบงออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพองคประกอบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ ดานการบกพรองทางสติปญญา ระยะที่ 2 สรางรูปแบบการเปนองคกรแหง การเรียนรูข องโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
ดานการบกพรองทางสติปญญา ขั้นตนโดยประมวลหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของของรูปแบบ ระยะที่ 3 ประเมินรูปแบบ
โดยประเมินความสอดคลองระหวางเนื้อหาสาระของรูปแบบกับการเปนองคกรแหงการเรียนรูจากนั้นประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ
และการใชการอภิปรายกลุม (Focus Group Discussion) เพื่อประเมินความเหมาะสม ความเปนไปได และประโยชนในการ
นํารูปแบบที่ไดจากการวิจัยไปสูการปฏิบัติ
ผลการวิจัยพบวา สภาพองคประกอบการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ดานการบกพรอง
ทางสติปญญา ประกอบดวย 1) องคประกอบดานองคกร 2) องคประกอบดานภาวะผูนํา 3) องคประกอบดานการเรียนรู
4) องคประกอบดานการจัดการเรียนรู และ 5) องคประกอบดานเทคโนโลยี ทุกองคประกอบมีนัยสําคัญทางสถิตระดับ 0.01
ผลการประเมิ นความเหมาะสม ความเป นไปได แ ละความเป น ประโยชน ข ององค ป ระกอบเป นองค ก รแห ง การเรี ย นรู
ของโรงเรียนศึกษาพิเศษดานการบกพร องทางสติปญญา ขององคประกอบทั้ง 5 องคประกอบ สรุป พบวาทุกองคประกอบ
ดานองคกร ดานภาวะผูนํา ดานกรเรียนรู ดานการจัดการเรียนรู และดานเทคโนโลยี มีความเหมาะสมมากที่สุด ( xˉ = 4.67)
มีความเปนไปไดมากที่สุด ( xˉ = 4.64) และความเปนประโยชนมากที่สุด ( xˉ = 4.72) ตามลําดับ รูปแบบองคกรแหงการ
เรียนรูของโรงเรียนการศึกษาพิเศษดานการบกพรองทางสติปญญาจําเปนตองอาศัยหลักการซึ่งประกอบดวย 1) หลักการของ
รูปแบบ 2) จุดมุงหมายของรูปแบบ 3) กลไกการดําเนินงาน 4) วิธีการดําเนินงาน 5) การประเมินผลการเปนองคกรแหงการ
เรี ยนรู และ 6) เงื่อนไขความสํ าเร็ จ ผลการประเมิ นรู ป แบบองคกรแห งการเรีย นรู ข องโรงเรี ยนการศึกษาพิ เศษดานการ
บกพรองทางสติปญญาภาพรวมมีความเหมาะสม ความเปนไปไดและความเปนประโยชนมากที่สุด ทั้ง 6 ดาน มีคาเฉลี่ยรวม
เทากับ 4.89
คําสําคัญ: การเปนองคกรแหงการเรียนรู, โรงเรียนการศึกษาพิเศษ, ดานการบกพรองทางสติปญญา
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The Model of the Learning Organization
in Special Education School of Intellectual Disabilities
Lamphung Srimeechai and Payungsak Jantarasurin
Abstract
The purpose of this research was to purpose the factor of the Learning Organization in Special
Education School of Intellectual Disabilities. Create the model of the Learning Organization in Special
Education School of Intellectual Disabilities. And presentation of the Learning Organization in Special
Education School of Intellectual Disabilities. Sample consisted of 444 administrators and teachers in 18
Special Education School of Intellectual Disabilities. The research methodology consisted of three steps:
Step 1: study the related documents, theories and researches to determine the components of the
model. The components of the model were evaluated by eighteen special education school of
Intellectual Disabilities and the relation of learning organization and the components of the model. The
experts evaluated: the consistency of the components and learning organization, the appropriate,
possibilities and the advantages of the components. Step 2: develop a learning organization model from
principles, theories of model. Step 3: evaluate the model: the consistency of the components and
learning organization and evaluate the model by the experts. And the focus group discussion to evaluate
the appropriate, the possibilities and the advantages of the model of this research into action.
The research results were as follow: The Factor of the Learning Organization in Special Education School
of Intellectual Disabilities consisted of the five components 1) the components of the organization 2) the
components of the leadership 3) the components of the learning 4) the components of knowledge
management and 5) the components of technology. There was a significant difference at the 01. The
Evaluate result to suitability, possibility and benefit factor of the Learning Organization in Special
Education School of Intellectual Disabilities 5 factor that the components of the organization, the
components of the learning, the components of the learning , the components of knowledge
management, and the components of the technology in suitability to highest level ( xˉ = 4.67), possibility
to highest level ( xˉ = 4.64) and benefit to highest level ( xˉ = 4.72). The Learning Organization in Special
Education School of Intellectual Disabilities must to be 1) The model principles: 2) Knowledge sharing 3)
The purposes of model 4) The mechanism of operation 5) the operation evaluation systems and 6)
condition of success. The evaluate result to The model of The Learning Organization in Special Education
School of Intellectual Disabilities. That suitability, possibility and benefit to highest level total 6
components ( xˉ = 4.89).
Keywords: Learning Organization/ Special Education School of Intellectual Disabilities
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บทนํา
สถานการณปจจุบั น การจัดการศึกษาพิเศษไดดํ าเนินการเพื่อสนองเจตนารมณ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติ ม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 10 วรรคสอง กําหนดวาการจัดการศึกษา
สําหรับบุ คคลซึ่งมี ความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติ ปญญา อารมณ สั งคม การสื่อสารและการเรียนรูหรือร างกายพิ การหรื อ
ทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งพาตนเองไดหรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาสตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับ
การศึ กษาขั้นพื้ นฐานเป นพิ เ ศษ การศึ กษาสําหรั บ คนพิ การในวรรคสอง ให จัด ตั้ ง แต แ รกเกิด หรื อพบความพิ การ โดยไม
เสียคาใชจายและใหบุคคลดังกลาว มีสิทธิไดรับสิ่ งอํานวยความสะดวก สื่ อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
ตามเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎและกระทรวงศึกษาธิการ โดยกําหนดวิธีการการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการ
พิเ ศษอยู บ นพื้ นฐานความเชื่ อที่ วาการศึกษาเป นสิ ท ธิม นุษยชนขั้ นพื้ นฐานเด็ กทุกคน มี สิ ท ธิที่ ไ ด รั บการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน
ดังคํากลาวที่วา “การศึกษาเพื่อปวงชน” ครอบคลุมถึงเด็กในชุมชนทุกคนรวมทั้งเด็กพิการดวย (กระทรวงศึกษาธิการ,2559)
จากสถิติขอมูลคนพิการป พ.ศ. 2558 มีจํานวนคนพิการ 1,492,834 คน ซึ่งไดรับการศึกษา จํานวน 679,160 คน คิดเปน
รอยละ 45.50 และไมไดรับการศึกษา จํานวน 813,674 คน คิดเปนรอยละ 54.50 ซึ่งเปนจํานวนคนพิการที่ไมไดรับการศึกษา
เปนสวนใหญ และเมื่อศึกษา (ขอมูลจากกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ,2558) และจากขอมูลการใหบริการทาง
การศึกษาสําหรับคนพิการของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2558
มี จํานวนนั กเรี ยนพิ การรวมทั้ งสิ้ น 288,835 คน จําแนกเป นนักเรี ยนที่ มี ความบกพร องทางการเห็ น จํานวน 5,524 คน คิ ดเป นร อยละ
1.90 นักเรี ยนที่มี ความบกพร องทางการไดยิน จํานวน 8,111 คน คิ ดเปนรอยละ 2.80 นักเรียนที่มีความบกพรองทางร างกาย
หรือสุขภาพ จํานวน 19,912 คน คิดเป นรอยละ 6.90 และนักเรี ยนที่ มีค วามบกพรองทางสติปญ ญา จํานวน 255,288 คน
คิดเปนรอยละ 88.40 (แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2555-2559) กระทรวงศึกษาธิการ
จากรายงานข อมู ล นักเรี ย นในโรงเรีย นการศึ กษาพิ เ ศษ ด านการบกพร องทางสติ ป ญ ญา จํานวน 19 โรงเรี ย น
มีเด็กนักเรียน รวมทั้งสิ้น 7,479 คน จําแนกเปนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา จํานวน 5,555 คน คิดเปนรอยละ 74.30
เด็ กบกพร องทางการได ยิ น จํ านวน 310 คน คิ ดเป นร อยละ 4.14 เด็ กบกพร องทางร างกายหรื อสุ ขภาพ จํ านวน 26 คน คิ ดเป นร อยละ
0.34 เด็กบกพรองทางการเรียนรู จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 1.02 เด็กบกพรองทางการพูด จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ
0.06 เด็ กบกพรองทางพฤติ กรรมและอารมณ จํานวน 9 คน คิ ดเปนร อยละ 0.12 เด็ กออทิ สติ ก จํานวน 1,180 คน คิ ดเป น ร อยละ 15.77
และเด็กพิการซอน จํานวน 317 คน คิ ดเปนร อยละ 4.23 (รายขอมูลนักเรี ยนแยกประเภทความพิ การในโรงเรีย นเฉพาะ
ความพิ การ ข อมู ล ณ 10 พฤศจิกายน 2559 สํ านักบริ ห ารงานการศึ กษาพิเ ศษ) จากข อมู ล ดัง กล าวจะพบวาในโรงเรี ย น
การศึกษาพิเศษ ดานการบกพรองทางสติปญญา มีเด็กพิการประเภทอื่นเขามาอยูในโรงเรียนเปนจํานวนมาก ซึ่งจะเห็นไดวา
เด็กออทิสติกและเด็กพิการซอนมีจํานวนรองลงมาจากเด็กบกพรองทางสติปญญา ตามลําดับ การจัดการศึกษาใหแกเด็กที่มี
ความผิดปกติทางรางกาย อารมณ พฤติกรรม หรือสติปญญาตองการดูแลเปนพิเศษเพื่อใหเด็กไดเรียนรูอยางเหมาะสมและ
ไดรับ ประโยชนจากการศึกษาอยางเต็ม ที่การจัด การศึ กษาใหกับ การเด็กกลุมนี้ จึง ตองดํ าเนินการโดยครูที่ ไดรับ การฝกฝน
มาเปนพิเศษมี เทคนิค วิธีการสอนที่แ ตกตางไปจากเด็กปกติการจัดเนื้อหาของหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอนอุปกรณ
การสอนและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับสภาพและความสามารถของแตละบุคคล เพื่อพัฒนาใหเกิดมีศั กยภาพสูงสุ ด
เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาเปนเด็กที่มีพัฒนาการดานรางกาย สังคม อารมณ ภาษา และสติปญญาลาชากวาเด็กปกติ
เมื่ อวั ด สติ ป ญ ญาโดยใช แ บบทดสอบมาตรฐานแล ว ปรากฏว ามี ส ติ ป ญ ญาต่ํ ากวา เด็ กปกติ ทั่ ว ไปเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร อ ง
ทางสติปญญาแบงระดับความรุนแรงออกเปน 4 ระดับ คือ 1. เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับนอย (เชาวปญญา
50-70) เป นเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญ ญาที่ เรียนหนังสื อได 2. เด็กที่ มีความบกพรองทางสติปญญาระดั บปานกลาง
(เชาวปญญา 35-49) เป นเด็กที่พอฝกอบรมได 3. เด็ กที่มีค วามบกพร องทางสติ ปญญาระดั บรุนแรง (เชาวปญ ญา 20-34)
เปนเด็กที่ตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยและไดรับการดูแลที่เหมาะสม 4. เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
ระดั บรุ นแรงมาก (เชาวป ญญาต่ํ ากวา 20) เปนเด็กที่ มีค วามบกพร องทางสติ ป ญญาที่มี ค วามจํากัด เฉพาะด านต องได รั บ
การฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยและไดรับการดูแลอยางใกลชิด การใหความชวยเหลือเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
การพัฒนาทางดานต างๆ จะนอยกวาเด็ กปกติ ครูผูส อนต องใหค วามสําคั ญ และคํานึงถึง ความรุนแรง ความบกพรองของ
เด็กเปนรายบุคคลเพื่อเปนการฟนฟูสมรรถภาพของเด็กมีความบกพรองทางสติปญญาไดแก การเตรียมความพรอมใหกิจกรรม
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หลากหลายแตกตางกันเริ่มจากงายๆไปหายาก การจัดนันทนาการเปนการทําใหเด็กเกิดความสนุกสนานผอนคลายทําใหเกิด
ประโยชนต อการพัฒ นาการใหเ ด็ กสามารถรู กฎกติ กาและสามารถนําไปใช ใ นชี วิต ประจําวันได การปรั บ พฤติ กรรม เช น
การใหแรงเสริม การเปนแบบอยางที่ดี การใหรางวัลเปนตน เปนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กที่ไมพึงประสงคเปนพฤติกรรม
ที่พึงประสงคได การจักศิลปะบําบัด เปนวิธีการบําบัดสิ่งที่เปนจริงที่เกี่ยวกับความคิด เด็กไดมีโอกาสสรางสรรคหรือกระทํา
ในสิ่งที่เขาคิดใหเปนจริงหรือเปนสิ่งที่มองเห็นและสัมผัสได ซึ่งเปนการพัฒนากลามเนื้อเล็กนอยดวย (ผดุง อารยะวิญญ,2552)
การจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับกอนวัยเรียนเปนความพรอมของเด็กทั้ง
ในด านความคิ ด ความจํา ร างกาย อารมณ และสั ง คมของเด็ ก ความพร อมของเด็ กเป นผู ส อนสํ าคั ญ ในการเรี ย นระดั บ
ประถมศึกษาการพัฒนาการทักษะของเด็กในระดับนี้ ควรเปนทักษะที่จําเปนที่จะชวยใหเด็กมีความพรอมในการเรียน เชน
การพั ฒ นากลามเนื้อมั ด เล็ ก กลามเนื้อมั ด ใหญ การฝ กให นักเรี ย นมี ค วามสนใจบทเรีย นนานขึ้น การฝ กความคิ ดความจํา
ฝ กภาษา ฝ กพู ด ระดั บ ประถมศึ ก ษาเนน เกี่ ย วกับ การอา น คณิ ต ศาสตร ภาษา ส ว นวิ ท ยาศาสตร แ ละสั ง คมศึ กษานั้ น
มีความสําคัญรองลงไป ในหลักสูตรแตกตางไปจากหลักสูตรสําหรับเด็กปกติตลอดจนเอกสารการเรียนการสอนใหสอดคลอง
กับ ความสนใจและความสามารถของเด็ก ส วนวิช าดนตรี และศิ ล ปะควรจัด ใหเ หมาะสมกับ เด็ ก ระดั บ มั ธยมศึ กษาเนน
ความตองการและความสามารถของเด็กเปนสําคัญ หากเด็กมีความสามารถในการเรียนเด็กควรไดรับการสงเสริมใหเรียนวิชา
ที่เหมาะสม หากเด็กไมมีความพรอมควรใหเด็กไดเรียนในดานอาชีพ และฝกทักษะที่จําเปนในการดํารงชีวิต เพื่อเตรียมเด็ก
ใหสามารถดํารงชีพ ในสังคมได ควรฝ กใหเด็กมี ทักษะดานการงานและอาชี พ การครองเรือน นันทนาการ การดู แลสุขภาพ
การดํารงชีวิตในชุมชน ดังนั้นครูผูสอนตองมีความอดทนและพยายามอยางมาก เนื่องจากเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
มีระดับทางสติปญญาต่ํา มีความสามารถในการเรียนรูนอย และมักจะมีความพิการซ้ําซอนดวย เชน ความบกพรองทางรางกาย
ทางการพู ด ออทิ ส ติ ก สมาธิ สั้ น และป ญ หาทางพฤติ ก รรมต า งๆ ที่ ค รู ผู ส อนจะต อ งมี ค วามเข า ใจและแก ไ ขป ญ หา
เพราะเด็กสมาธิสั้ นจะขาดความสามารถขาดความตั้ง ใจ ขาดความสนใจต อกิจกรรมอย างใดอยางหนึ่ง ที่กําลั งกระทํ าอยู
เปนความผิดปกติทางพฤติกรรม ซนมาก ไมมีระเบียบ วอกแวก มักทําอะไรกอนคิด วูวาม กาวราว ซึ่งลักษณะดังกลาวจะสงผล
กระทบต อการเรียนรู ตามที่เ ด็กที่สนใจสิ่งหนึ่งไดไ มนาน พูดมาก ไมอยู นิ่ง นั่ง ไมติดที่ จะทําใหเด็กมี การรับ รูต่ํากวาเพื่อนๆ
ทํางานไมเสร็จและบางครั้งยังกอกวนความสงบสุขภายในชั้นเรียนอีกดวย ครูจึงจําเปนตองใชหลักการสอนพิเศษกวาเด็กปกติ
โดยการนําเทคโนโลยีมาชวยการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับเด็กแตละบุคคลเนนหลักสูตรที่ปรับปรุงเนื้อหางายและนอยกวา
เด็กปกติมากเพื่อใหเหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรูของเด็กแตละระดับชั้น ครูเนนเนื้อหาทักษะพื้นฐานที่เด็กสามารถ
นําไปใชชีวิตประจําวันได เชน การเข าใจสื่ อความหมาย การรูจักคาของตัวเลข ครูตองพัฒนาทักษะการเรียนรู เพื่อนําไปสู
การเรียนรวมในสังคมได เชน การรูจักปรับตัวใหเขากับคนอื่นได ครูจะตองมีเทคนิคการสอนเด็กที่มีความตองการจําเปนพิเศษ
โดยการสรางแรงจูงใจกอน หลังจากนั้นใชเทคนิคการสอนซ้ําๆ ทบทวนบอยๆ สอนงายๆ สั้ นๆ และสอนจากงายไปหายาก
การสอนจะต องไม เ คร ง เครี ย ด ให บ รรยากาศผ อนคลาย ดั ด แปลงการสอนเป น การเล น การร อ งเพลง การเล านิ ท าน
และการสอนจะตองสม่ําเสมอเปนประจํา (เบญจา ชลธารนนท,2555)
ซึ่งทําใหผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญและความจําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
เปนลํ าดับ แรก เนื่องจากมีจํานวนเด็ กที่มี ความบกพรองทางสติป ญญามากที่ สุด จากการจัดการศึกษาสํ าหรั บเด็ กที่มี ความ
ต องการจําเป น พิ เ ศษจั ด ตั้ ง แต แ รกเกิด หรื อแรกพบความพิ การจนตลอดชี วิต ด านการจัด การศึ กษาทํ า ได ไ ม ค รอบคลุ ม
และขาดประสิทธิภาพ เนื่ องจาก ความยุ งยากซับซ อนของการจั ดบริ หารทํ าให การดูแลไม ครบมิติ ขาดการประสานงานระหวาง
ภาคส ว น ขาดแคลนทรั พ ยากรในการจั ด การศึ ก ษาพิ เ ศษรวมถึ ง ความซับ ซ อ นในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรต า งๆ
ความยากลํ า บากในการเข าถึ ง บริ ก ารของเด็ ก ที่ มี ค วามต อ งการจํ าเป นพิ เ ศษ ประกอบกับ ผู บ ริ ห ารและครู ไ ม มี ค วามรู
ทางการศึ ก ษาพิ เ ศษที่ ส อนเด็ กที่ ค วามมี ค วามบกพร อ งทางสติ ป ญ ญา ครู ข าดความรู เ รื่ องให ความช วยเหลื อแกเด็ กที่ มี
ความต องการจํ าเป นพิเศษ ในด านทั กษะพื้ นฐานต างๆ ที่ จําเป นต อการเรี ยน (นพวรรณ ญานะนนท , 2558) ด า นบุ ค ลากร
ผูบริหารขาดประสบการณในการบริหาร การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลยังไมตรงกับลักษณะของความพิการ
ที่แทจริงบุคลากรยังขาดความรูทางดานเด็กบกพรองทางสติปญญาและบุคลากรมีการเปลี่ยนบอยทําใหการทํางานไมมีความ
ตอเนื่องพรอมทั้งขาดจิตวิทยาในการปรับพฤติกรรมเด็กดานวัสดุอุปกรณครูไมมีประสบการณในการใชสื่ออุปกรณที่ถูกจัดมาให
สื่อสวนใหญมีลักษณะคลายๆ กันไมมีสื่อที่พัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญของเด็กพิการสื่อวัสดุอุปกรณไมเหมาะสมกับหองเรียน
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(สุจินต สวางศรี,2558) จากป ญหาที่ เกิดขึ้นจะเห็ นไดวา การจัดการศึกษาพิเศษจะประสบความสํ าเร็จไดนั้นต องอาศัยองค
ความรูแ ละทักษะในเรื่องกระบวนการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐานใหเ ด็กที่มีค วามตองการพิเ ศษ ผูบ ริห ารโรงเรีย นครูเ ปน
องค ป ระกอบที่ มี ค วามสํ า คั ญ ที่ สุ ด ที่ จ ะส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพของการเรี ย นรู ข องเด็ ก ที่ มี ค วามต อ งการจํ า เป น พิ เ ศษ
การจัดทํารูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ดานการบกพรองทางสติปญญา จะชวยใหผูบริหารและ
ครู มี ส มรรถนะ (Competencies) ที่ สํ าคั ญคื อมี ความรู ลึ กซึ้งเกี่ ยวกับเด็ กที่ มี ความต องการจํ าเป นพิ เศษ ด านการบกพร อ ง
ทางสติ ป ญ ญา การปรั บ หลั กสู ต รการเรี ย นการสอน การทํ า งานเป นที ม จึ งมี ความสํ าคั ญ ต อการเรี ยนรู สู งสุ ดของนักเรี ยน
(ดารณี อุทัยรัตนกิจ และ คณะ 2546) จึงนับวาเปนกาวสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทย เพื่อใหเด็กพิการไดรับ
โอกาสทางการศึ ก ษาอย า งมี คุ ณ ภาพทั่ ว ถึ ง และเสมอภาคลดความเหลื่ อมล้ํ า ทางการศึ กษา โรงเรี ย นการศึ ก ษาพิ เ ศษ
ดานการบกพรองทางสติปญญาตองเตรียมบุคลากรที่มีความรู ความเขาใจเทคนิคการสอน การปรับหลักสูตร การปรับเกณฑ
การวัดประเมินผล และการใชสื่อนวัตกรรมตางๆ รวมทั้งการเตรียมสิ่งแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องมือและอุปกรณ
ที่เอื้อตอนักเรียนที่บกพรองในบริเวณโรงเรียนและหองเรียน (เกยูร วงศกอม,2548)
การจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนทั่วไปยังคงมีการจัดการศึกษาที่หลากหลายรูปแบบตามความแตกตางและความ
ถนัดของแตละบุคคล ดังนั้นการจัดการศึ กษาสํ าหรับคนพิการควรตั้ งอยูบนฐานของนักเรียนแตละคนที่มีความแตกตางกัน
ทั้ง ดานรางกาย สติ ปญญา อารมณและสัง คม และประกอบกับดานความตองการทางการเรียนรู และการพัฒ นาการทาง
ดานตางๆ โรงเรียนจําเปนตองการจัดการศึกษาเปนรายบุคคล เพื่อใหสอดคลองกับความตองการจําเปนของนักเรียนพิการ
โดยจั ดทํ าแผนการจั ดการศึ กษาเฉพาะบุ คคล (Individualized Education Program : IEP) แผนการจั ดการศึ กษาเฉพาะบุ คคล
จะเปนตัวกําหนดวานักเรียนพิการตองไดรับการศึกษาและความชวยเหลือจากบุคคลที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดานตางๆ
(Multidisplinary ) มารวมมือแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยความจําเปนขางตน ซึ่งผูวิจัย มีความคาดหวังวาตองพัฒนาองคกรให
เปนองคกรแหงการเรียนรู เพื่อให โรงเรีย นการศึกษาพิเศษมีหนาที่จัดการเรี ยนการสอนใหกับ นักเรียนแตละคนที่มีพื้นฐาน
ตางกันและแตละคนจะตองเรียนรูเพื่อปรับตัวเขาหากันและใหทันโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงไป นักเรียนแตละคนจะสามารถ
เรียนรูไดดีมากนอยเพียงไรขึ้นอยูกับการบริหารจัดการของโรงเรียนการศึกษาพิเศษเปนสิ่งสําคัญ ดังนั้นรูปแบบและวิธีการ
ที่แตกตางไปจากรูปแบบและวิธีการสําหรับนักเรียนปกติโรงเรียนการศึกษาพิเศษจะตองมีความพรอมดานตางๆจําเปนตอง
อาศั ย ผู มี ค วามชํ า นาญและประสบการณ เข า ร วมมื อกันในลั ก ษณะการระดมพลั ง นั้น คื อ ทั้ ง โรงเรี ย นการศึ กษาพิ เ ศษ
ตองรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกร ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบตั้งแตเรื่องการ
จัดการเรียนการสอนใหกับบุคคลที่มีความบกพรองทางการเห็น โดยการอานอักษรเบรลล การจัดการเรียนการสอนใหกับ
บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร องทางการได ยิ น โดยการใช ภ าษามื อ การจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ ให กั บ บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร อ ง
ทางสติปญญา โดยการพัฒนาทักษะการสื่อความหมาย ทักษะทางสังคม ทักษะการดํารงชีวิต และการจัดการเรียนการสอน
สําหรั บบุค คลที่ มีความบกพร องทางร างกายและการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ โดยการกระตุนพั ฒนาการทางดานกลามเนื้อ
ที่มีความลําบากในการเคลื่อนไหว เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรูอันจะสงผลใหการ
ปฏิ บั ติ ง านขององค ก รมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยความรู นี้ เ กิ ด ขึ้ น มาจากทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาของบุ ค ลากรในองค ก รและ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันตลอดเวลา (สํานักบริห ารงานการศึ กษาพิ เศษ,2557) ทั้งนี้ การจัด การความรู ใหเป น
องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) นั้น หลักสําคัญที่ตองดําเนินการ คือ การทราบวาองคกรของเรานั้นมีอะไร
เปนองคความรูบาง ซึ่งความรูในองคกรจําแนกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 1) ความรูแบบชัดแจง (Explicit Knowledge)
เปนความรูที่เปนเหตุเปนผล สามารถรวบรวมถายทอดออกมาในรูปแบบตางๆ เชน หนังสือคูมือ เอกสารและรายงานตางๆ
ที่ทําใหคนสามารถเขาถึงได งาย 2) ความรูแบบซอนเรน (Tacit Knowledge) ซึ่งเป นความรูที่อยูในตั วของแตละบุคคล
เกิดจากประสบการณความชํานาญการเรียนรูหรือพรสวรรคตางๆ ซึ่งถายทอดในรูปแบบของลายลักษณอักษรหรือสื่อสารให
ผูอื่นรั บรูไ ดยาก (ประพนธ ผาสุข ยืด,2547,46) ประกอบกับความรูดานการศึกษาพิเ ศษเปนความรูที่มี อยูใ นเฉพาะบุคคล
เฉพาะดาน อาทิ เชน การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความพิการซอน เชน เด็กตาบอดและมีอาการหูหนวกรวมดวย (Deaf
blind) เด็กหูห นวก และมีอาการทางสติปญญารวมดวยและเด็กพิการทางรางกายแขนขามีอาการทางสติปญญารวมดวย
เปนตน มีความยุงยากละเอียดซับซอนตอการจัดการเรียนการสอนเปนอยางยิ่ง เพื่อใหการจัดการความรูที่มีอยูในตัวตนของ
บุคคลไดถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนพลวัตการเรียนรู และเปนการขามศาสตรความรูกับบุคคลหลากหลายสาขาวิชาที่มี
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ความรูเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษและรวมกันพัฒนาการศึกษาใหกับเด็กพิการไดสอดคลองกับความตองการจําเปน โดยสงเสริม
และพัฒนาใหองคกรมีความรูเรื่องการศึกษาพิเศษอยางแทจริงในการพัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงานและพัฒนาองคกรไดอยาง
มีประสิทธิภาพตอไป
ซึ่ง พะโยม ชิณวงศ กลาววา รูปแบบการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาเฉพาะความพิการสําหรับเด็กหูหนวก
ในประเทศไทยที่เหมาะสมสําหรับอนาคต พบวา (1) ความรอบรูแหงตน มีอิทธิพลทางตรงตอการคิดเชิงระบบและทางออม
กับแบบแผนความคิดอาน การมีวิสัยทัศนรวม และการเรียนรูรวมกันเปนทีม (2) แบบแผนความคิดอาน มีอิทธิพลทางตรงตอ
การคิ ดเชิ งระบบและทางอ อม ได แก ความรอบรู แห งตน การมี วิสั ยทั ศน ร วม และการเรี ยนรู ร วมกั นเป นที ม (3) การมี วิสั ยทั ศน ร วม
และการเรียนรูรวมกันเปนทีม มีอิทธิพลทางตรงตอ การคิดเชิงระบบ (พะโยม ชิณวงศ,2556) ซึ่งจะเห็นวาผลของการพัฒนาสถานศึกษา
ให เ ป น องค ก รแห ง การเรี ย นรู ไ ด ส ร า งผลกระทบในการเรี ย นรู ข องนั ก เรี ย นเป น อั น มาก ซึ่ ง มี ค วามแตกต า งกั น กั บ
(ธีระ รูญเจริญ,2550) ที่ไดพัฒนารูปแบบกลไกการขับเคลื่อนการนําไปสูการปฏิบัติจริงของการเปนองคกรแหงการเรียนรูได
กําหนดองคประกอบของรูปแบบไว 6 องคประกอบดวยกันคือ 1) หลักการของรูปแบบ 2) จุดมุงหมายของรูปแบบ 3) ระบบ
กลไกของรูปแบบ 4) วิธีการดําเนินงานของรูปแบบ 5) แนวทางการประเมินรูปแบบ 6) เงื่อนไขของรูปแบบและองคประกอบ
ของรู ป แบบของ ธี ร ะ รู ญ เจริ ญ ยั ง มี ค วามสอดคล อ งกั บ สมาน อั ศ วภู มิ กล า วว า องค ป ระกอบรู ป แบบที่ ดี
การมีองคประกอบ 7 องคประกอบ คือ 1.วัตถุประสงคของรูปแบบ 2.ทฤษฎีพื้นฐานและหลักการของรูปแบบ 3.ระบบงานและ
กลไกของรูปแบบ 4.วิธีดําเนินงานของรูปแบบ 5.แนวทางประเมินรูปแบบ 6.คําอธิบายประกอบรูปแบบ 7.ระบุเงื่อนไขการนํา
รู ป แบบไปใช (สมาน อั ศ วภู มิ ,2550) ดั ง นั้ น การบริ ห ารโรงเรี ย นการศึ ก ษาพิ เ ศษ ด า นการบกพร อ งทางสติ ป ญ ญา
ตองอาศัยรูปแบบการบริหารตามแนวคิดองคกรแหงการเรียนรูของ ธีระ รูญเจริญ เพื่อเปนแนวทางในการบริหารการจัดการ
ไปสูการเปนการองคกรแหงเรียนรูสูการปฏิบัติไดอยางแทจริง เพราะองคความรูดานการศึกษาพิเศษ มีความละเอียดยุงยาก
ซับ ซอนมาก จึง เป นเรื่ องที่ ท าทายต อ ความรั บ ผิ ด ชอบของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นในการที่ จะพั ฒ นาโดยใช โ รงเรี ย นเป นฐาน
ในการพัฒนาซึ่งการพัฒนาดังกลาวจําเปนตองพัฒนาทั้งระดับตัวบุคคลและในระดับองคกรโดยไมแยกออกจากกัน เพราะทั้ง
สองสวนต างชวยสนับสนุนซึ่งกันละกัน (Ubben et al,2001) และยังต องเปนการพัฒนาองคประกอบที่สงผลให โรงเรีย น
มีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู ผูบริหารจึงเปนผูมีบทบาทที่สําคัญอยางยิ่ง ดังที่ วิโรจน สารรัตนะไดแสดงความเห็นวา
องค กรแห ง การเรี ยนรู เ ป นสิ่ ง ที่ ผู บ ริ ห ารยุ ค ใหม จะต องสร างขึ้ นอีกทั้ ง เป นสิ่ ง ที่ ผูบ ริ ห ารต องแสดงภาวะความเป นผู นําใน
การจัดหาและแสวงหาโอกาสเพื่อใหการเรียนรูใหมไดเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง (วิโรจน สารรัตนะ,2548)
ดังนั้น จากการที่ผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับองคกรแหงการเรียนรูทําใหผูวิจัยพบวา
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ดานบกพรองทางสติปญญา มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการ
เพื่ อให ทั นกั บการสภาพแวดล อมทางการศึ กษาพิ เศษที่ มี การเปลี่ ยนแปลงอย างต อเนื่ อง โดยทั้ งเรื่ องเทคนิ ควิ ธี จั ดการเรี ยนการสอน
สื่อเทคโนโลยี และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาใหแกเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา การบริหารจัดการองคกรที่มี
ความคลองตัว มีความพรอมที่จะพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู มีการคิดอยางสรางสรรคมีการแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อชวยให
การทํ างานรวมกันเป นที มประสบความสํ าเร็ จ จึง ตองพัฒ นาให โรงเรี ยนการศึ กษาพิเ ศษ ด านการบกพร องทางสติ ปญ ญา
ดําเนินงานรวบรวมองคความรูที่มีอยูในหนวยงานซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารนํามาจัดเก็บและเผยแพรทั้ง
ในสวนของความรูที่ยังอยูในตัวตน และความรูที่ชัดแจง เพื่อใหทุกคนพัฒนาตนเองจากบุคคลสูองคกร เพื่อนําสูการเปนองคกร
แหงการเรียนรู โดยการวิจัยรูปแบบการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ดานการบกพรองทางสติปญญา
จะชวยสงเสริมระดับความสามารถขององคกรไปสูความสําเร็จตามจุดหมายของการจัดการศึกษาพิเศษที่ตั้งไวอยางแทจริง
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพองคประกอบการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ดานการบกพรองทางสติปญญา
2. เพื่อนําเสนอรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ดานการบกพรองทางสติปญญา
วิธีการดําเนินการ
1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
1.1 ประชากร ที่ ใ ช ใ นการศึ กษาครั้ ง นี้ คื อโรงเรีย นการศึ กษาพิ เศษ ด านการบกพร องทางสติ ป ญ ญา
สังกัดสํ านักบริห ารงานการศึ กษาพิ เศษ จํานวน 19 แห ง มีบุค ลากรรวมทั้ งสิ้ น จํานวน 1,070 คน ประกอบดวยผู บริ หาร
72 คน และครู 998 คน
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1.2 กลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดทําการคัดเลือกโรงเรียนการศึกษาพิเศษเปนตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ทั้งนี้เนื่องจากเพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับวิธีดําเนินการและขั้นตอนในการวิจัย ซึ่งประกอบดวยผูบริหารและครู
ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เพื่อศึกษาสภาพการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ดานการบกพรองทาง
สติปญญา โดยอาศัยแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกตัวอยาง
ที่เปนโรงเรียนการศึกษาพิเศษที่จัดการศึกษาสําหรับนักเรียนบกพรองทางสติปญญา จํานวน 18 โรงเรียน โดยกําหนดคาขนาด
ของกลุมตัวอยาง โดยใชทฤษฎีของ Yamane จะไดขนาดกลุมตัวอยาง จําแนกเปนผูบริหาร 58 คน ครู 386 คน รวมขนาดกลุม
ตัวอยางประมาณ 444 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตั วแปรต น ได แก สภาพองค ประกอบการเป นองค กรแห งการเรี ยนรู มี 5 องค ประกอบ ได แก 1) ด านองค กร
2) ดานภาวะผูนํา 3) ดานการเรียนรู 4) ดานการจัดการเรียนรู 5) ดานเทคโนโลยี
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก รูปแบบการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัย ได สร างเครื่องมื อขึ้ นตามกรอบแนวคิ ดในการวิจัยเปนแบบสอบถามความคิ ดเห็นโดยขั้ นตอนการสราง
เครื่องมือดังนี้
1. ศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในเรื่องรูปแบบการเปนองคกรแหงการเรียนรู
2. วิเคราะหเนื้อหาที่เกี่ยวของทั้งหมดแลวนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดเพื่อสรางเครื่องมือ
3. สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดในการวิจัยแลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อทําการปรับปรุง
แกไขใหเหมาะสม
4. ประเมินความเที่ย งตรงเชิง เนื้อหา และครอบคลุม ประกอบด วย นักวิชาการ 3 คนผูบ ริห ารโรงเรี ยน 1 คน
ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล 1 คน ดังนี้
เพื่ อตรวจสอบความเที่ย งตรงเชิ ง เนื้อหา (Content Validity) โดยอาศั ย เทคนิค IOC (Item Objective
Congruence Inclose) ของการวิจัย ตรวจสอบความเที่ ยงตรงของข อคํ าถามที่ผู วิจัย สรางขึ้น วามี ความสอดคล องกับ
วัตถุประสงคและเปนขอคําถามที่ตรงกับสิ่งที่ผูวิจัยตองการศึกษาหรือไม รวมไปถึงถอยภาษาที่ใชในขอคําถามมีความเหมาะสม
และสามารถสื่อความไดหรือไม แบบสอบถามมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาอยูระหวาง 0.60 ถึง 1.00
5.นําแบบสอบถามที่ผู เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิง เนื้อหา (Content Validity) มาปรั บ ปรุง แกไ ข
ใหมีความสมบูรณ แลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธกอนนําไปทดลองใช
6. ตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยการทดลองใชกับโรงเรียนสุพรรณบุรีปญญานุกูลที่มีบริบทใกลเคียง
กับตัวอยาง (Try Out) จํานวนผูใหขอมูล 66 คน เนื้อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลไดดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข อมู ลในขั้นตอนนี้ แบบสอบถามเกี่ย วกับสภาพการเป นองค กรแหง การเรีย นรู ของโรงเรี ย น
การศึกษาพิเศษโดยเก็บรวบรวมขอมูลกับผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียนการศึกษาพิเ ศษทั้ง 18 โรงเรียน ประกอบดวย
ผูบริหาร จํานวน 58 คน และครู จํานวน 386 คน รวมทั้งสิ้น 444 คน โดยอาศัยขอมูลเชิงทฤษฎีที่ไดจากเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของประกอบการสรางรูปแบบขั้นตน
2. ประเมินความสอดคลองระหวางเนื้อหาสาระของรูปแบบการเปนองคกรแหงการเรียนรูโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน
3. การประเมินความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชนของรูปแบบที่จะเกิดขึ้นกับโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ ดานการบกพรองทางสติปญญา เมื่อใชรูปแบบการเปนองคกรแหงการเรียนรูในโครงสรางทั้ง 6 ดาน อันประกอบไปดวย
1) หลั กการของรูป แบบ 2) จุดมุง หมายของรู ปแบบ 3) กลไกในการดํ าเนินงาน 4) วิธีการดําเนินงาน 5)ประเมินรูป แบบ
และ 5) เงื่อนไขความสําเร็จ โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน
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4. การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ในขั้ น ตอนที่ เ ป น การสั ม มนาเชิ ง ประเมิ น จากผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งและนั ก วิ ช าการ
โดยอาศัยเอกสารประกอบโดยการสนทนากลุม (Focus Group) เครื่องมือที่ใชในการวัดมีผูทรงคุณวุฒิ 20 คน เพื่อยืนยัน
ถึงความเหมาะสมของรูป แบบ ความเปนไปไดในการนํารูปแบบที่ไดจากการวิจัยไปใช และความเปนประโยชนที่จะเกิดขึ้ น
เมื่อนํารูปแบบการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ดานการบกพรองทางสติปญญา ไปใชในโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ โดยผูเชี่ยวชาญ
5. การวิเคราะหขอมูล
สําหรับขอมูลเชิงปริมาณ ซึ่งเปนการวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถามที่ใชในการวิจัยผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเปนลําดับขั้นตอนดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเพื่อการวิจัย
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนแบบสํารวจรายการ (Check List) ไดแก ตําแหนง
หนาที่ของผูตอบแบบสอบถามประสบการณในการทํางานวิธีการรับรูเกี่ยวกับการพัฒนาการเปนองคกรแหงการเรียนรูของ
โรงเรี ยน และสถานภาพการเขาร วมกิจกรรมการจัดการองคค วามรู ของต นสังกัด ซึ่ง มีลักษณะเป นแบบตรวจสอบรายการ
(Check List) วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ และหาคารอยละแลวนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ย วกับ สภาพการเปนองค กรแหงการเรีย นรูข องโรงเรีย นการศึ กษาพิเ ศษ ดานการ
บกพรองทางสติปญ ญา ในปจจุบัน เปนแบบมาตราสวนประมาณค า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ระดับ มากที่สุ ด มาก
ปานกลาง นอย นอยที่สุด วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําเสนอในรูปของตารางประกอบ
คําบรรยาย
การแปลผลการวิเคราะหขอมูล ทําการจําแนกรายดาน รายขอ และแปลผลรวมทุกดาน ซึ่งพิจารณาจาก
ระดับคะแนนเฉลี่ยของชวงระดับคะแนน 5 ระดับของ (Likert Scale) ดังนี้
4.51 – 5.00 หมายถึง มีสภาพการเปนองคกรแหงการเรียนรูในปจจุบันในระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง มีสภาพการเปนองคกรแหงการเรียนรูในปจจุบันในระดับมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง มีสภาพการเปนองคกรแหงการเรียนรูในปจจุบันในระดับปานกลาง
1.50 – 2.50 หมายถึง มีสภาพการเปนองคกรแหงการเรียนรูในปจจุบันในระดับนอย
1.00 – 1.50 หมายถึง มีสภาพการเปนองคกรแหงการเรียนรูในปจจุบันในระดับนอยที่สุด
การแปลผล
การวิเคราะหขอมูล พิจารณาจากคาเฉลี่ย (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เขาใกล 0.00 หมายความวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นไมกระจาย (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 103)
งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเสนอรูปแบบการเปนองคกรแหงการเรียนรูโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ดานการ
บกพรองทางสติปญญา ในบทนี้ผูวิจัยไดนําเสนอวัตถุประสงคในการวิจัย วิธีการดําเนินงาน สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและ
ขอเสนอแนะโดยมีสาระดังนี้
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนในการดําเนินงานการวิจัยเปน 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพการเปนองคกรแหงการเรีย นรูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษดานการบกพรองทางสติปญญา
โดยแบงเปน 4 ขั้นตอน คือ 1) การเลือกโรงเรียนที่เปนกลุมผูใหขอมูล 2) การศึกษาสภาพความเปนองคการแหงการเรียนรู
3) ความสัมพันธระหวางการเปนองคกรแหงการเรียนรูกับองคประกอบการเปนองคกรเรียนรู และ 4) ประเมินความเหมาะสม
ความเปนไปไดและความมีประโยชนขององคประกอบการเปนองคกรแหงการเรียนรู
ระยะที่ 2 สร างรู ปแบบการเป นองคกรแห งการเรี ย นรู ขั้นต น โดยประมวลหลักการแนวทฤษฏี เกี่ยวกับรู ปแบบ
กําหนดกรอบแนวคิดและโครงสรางรูปแบบ กําหนดรายละเอียดในการสรางรูปแบบ ดําเนินการสรางรูปแบบขั้นตน
ระยะที่ 3 ประเมินความเหมาะสม ความเปนไปไดและความเปนประโยชนของรูปแบบการเปนองคกรแหงการเรียนรู
ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ดานการบกพรองทางสติปญญา ดําเนินการโดยการประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (Content
Validity) ของเนื้อหาสาระกับการเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน จากนั้นประเมินความเหมาะสม
ความเปนไปได และความเปนประโยชนของรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 ทาน และประเมินความเหมาะสม ประโยชน
และความเปนไปไดของรูปแบบการเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยอาศัยการประชุมกลุมสนทนา (Focus Group) ผูทรงคุณวุฒิ
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จํานวน 20 คน ประกอบดวยนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา ผูทรงคุณวุฒิจากสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ครู และผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อเขารวมประเมินความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชนของรูปแบบ โดยผูวิจัย
ไดประมวลผลแลวนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงรูปแบบการเปนองคกรแหงการเรียนรูโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ดานการบกพรอง
ทางสติปญญา จากนั้นนําเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อปรับครั้งสุดทายจึงจัดทํารายงานเปนรูปเลมฉบับสมบูรณ
สรุปผลการวิจัย
ผลจากการดําเนินการวิจัย ทําใหไดขอมูลเกี่ยวกับสภาพการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
ดานการบกพรองทางสติปญญา จากโรงเรียนที่เปนกลุมผูใหขอมูลทั้ง 18 โรงเรียน นํามาดําเนินการสรางรูปแบบโดยอาศัย
ขอมูลจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของเปนฐานในการสรางรูปแบบ หลังจากนั้นจึงนําเสนอใหผูทรงคุณวุฒิประเมิน
ความเหมาะสมความเปนไปไดและความเปนประโยชนที่โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ดานการบกพรองทางสติปญญาไดรับโดยการ
จัดประชุมกลุมสนทนา (Focus Group) จากนั้นนําเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบปรับปรุงแกไขเปนขั้นตอน
สุดทาย แลวกําหนดเปนรูปแบบการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ดานการบกพรองทางสติปญญา
ดังรายละเอียดตอไปนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพองคประกอบการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ดานการบกพรอง
ทางสติปญญา
ผลจากการศึกษาสภาพความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนการศึกษาพิเศษดานการบกพรองทางสติปญญา
ที่เปนกลุมผูใหขอมูลทั้ง 18 โรงเรียน พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาปจจุบันโรงเรียนของตนเองมีการเปนองคกร
แหงการเรียนรู ในภาพรวมอยูใ นระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเป นรายด านแลวพบวา ดานที่มีความคิดเห็ นอยูในระดับมาก
คือ องค ประกอบดานภาวะผู นํา คือ องคประกอบดานองคกร องคป ระกอบด านการเรีย นรู องค ประกอบดานการจัด การ
ความรู และองคประกอบดานเทคโนโลยี ซึ่งจะพบวา ความคิดเห็นอยูในระดับมากใกลเคียงกัน ผลจากการหาความสัมพันธ
ระหวางการเปนองคกรแหงการเรียนรูกับองคประกอบการเปนองคกรแหงการเรียนรู ภาพรวมรายดานพบวา การเปนองคกร
แหงการเรียนรู กับองคประกอบการเปนองคกรแหงการเรียนรูมีความสัมพันธกันทางบวกในระดับสูงในทุกดาน ประกอบดวย
ดานการเรียนรู ดานการจัดการเรียนรู ดานองคการ ดานเทคโนโลยี และดานภาวะผูนําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ดังนั้นเพื่อใหมีการจัดลําดับความสําคัญและความจําเปนเรงดวน ของแตละองคประกอบเพื่อนําไปสูการพัฒนาการเปนองคแหง
การเรียนรู ผูวิจัยจึงไดศึกษาคนควาทฤษฎีการเรียนรู ของ Michael J. Marguardt,(1996) การเรียนรูคือหัวใจสําคัญสูการ
สรางสรรคการปฏิบัติงาน เพื่อการเปนองคกรแหงการเรียนรู ซึ่งไดกลาวถึงจุดสําคัญของการเปลี่ยนแปลงไปสูการเปนองคกร
แห ง การเรี ย นรู คื อ การพั ฒ นารู ป แบบเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การองค ก รแห ง การเรี ย นรู ข องโรงเรี ย นการศึ ก ษาพิ เ ศษ
ดานการบกพรองทางสติปญญาที่วาดวยการสราง การบํารุงรักษา และการดํารงความยั่งยืนขององคกรแหงการเรียนรูไดจะตอง
มีการกําหนดความเรงด วนที่ชัดเจนที่จะตองดําเนินการกอนอยางอื่น ที่เ ห็นวาการปฏิบัติ ตามองค ประกอบดังกลาวที่อยูใ น
ระดับ Percentile Rank ที่ P1 - P10 (หรือใกลเคียง) และที่เห็นวาการพัฒนาใหประสบความสําเร็จไดนั้นไมมีใครตองการใช
ระยะเวลายาวนาน เขาพบวาสิ่งจําเปนที่เขาทําประสบความสําเร็จในระยะเวลาสั้นได คือการทําเพื่อใหองคกรสามารถเห็นองคกร
สําเร็จไดตองจัดการความสําเร็จในระยะสั้น (Short-Term wins) จะประสบความสําเร็จในการพัฒนาองคกรโดยจะตองมีการ
กําหนดความสามารถที่ตองดําเนินการในระยะเวลาสั้นไดกอนอยางอื่น ที่เห็นวาการปฏิบัติตามองคประกอบดังกลาว อยูใน
ระดับ Percentile Rank ที่ P11 – P30 (หรือใกลเคียง) ผลจากการพัฒนารูปยุทธศาสตรการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ ดานการบกพรองทางสติปญญาตามทฤษฎีการเรียนของ Michael J. Marguardt,(1996) แลวพบวา Percentile
Rank ที่ P1 – P11.47 (หรื อใกล เคี ยง) ในรู ปแบบที่ ต องมี การกําหนดความเร ง ด วนที่ ชั ด เจนจะต องดํ าเนินการกอนอย างอื่ น
และในรู ป แบบที่ มี ก ารกํ า หนดความสามารถที่ ต อ งดํ า เนิ น การในระยะเวลาสั้ น ได ก อ นอย า งอื่ น Percentile Rank
ที่ P11 – P27.86 (หรือใกลเคียง)
ผลที่ ไ ด จากการศึ กษาสภาพองค ประกอบการเป นองค กรแห ง การเรี ย นรู ข องโรงเรี ย นการศึ กษาพิ เศษด านการ
บกพรองทางสติปญญา ทุกองคประกอบในภาพรวมอยูในระดับดีมาก และก็พบวาการพัฒนาใหองคกรประสบความสําเร็จได
นั้นต องพั ฒนารู ปแบบกลไกการขั บเคลื่ อนการนํ าไปสู การปฏิ บั ติ จริ งของการเป นองค กรแห งการเรี ยนรู ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ
ด านการบกพร องทางสติ ป ญญา โดยกําหนดให ระยะที่ 2 เป นการสร างรู ปแบบเป นองค กรแห งการเรี ยนรู ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ
ดานการบกพรองทางสติปญญา
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ระยะที่ 2 สรางรูปแบบการเปนองคกรแหงการเรียนรูขั้นตน
การสรางรูปแบบการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ดานการบกพรองทางสติปญญา
สรางรูปแบบตามองคประกอบที่กําหนดไว มี 6 องคประกอบ ดังนี้
1) หลักการของรูปแบบ ในการพัฒนาการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ดานการบกพรอง
ทางสติปญญา ใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งสงผลตอคุณภาพของผูเรียนไดตองอาศัยหลักการพัฒนาตนเองของคนในองคกร
หลักการแลกเปลี่ยนองคความรูของบุคลากรในองคกร หลักการมีสวนรวมในการดําเนินการของบุคลากรที่เกี่ยวของ หลักการ
พั ฒ นาให ส อดคล องกั บ สภาพป ญ หาและความต อ งการเฉพาะที่ หลั กการด า นความเป นโรงเรี ย นการศึ กษาพิ เ ศษตาม
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.2551 และหลักการบริหารโรงเรียนการศึกษาพิเศษที่มีประสิทธิภาพ
2) จุดมุ ง หมายของรู ป แบบ มี จุดมุ ง หมายเพื่ อสร างการเป นองคกรแห ง การเรี ย นรู ข องโรงเรีย นการศึกษาพิ เ ศษ
ดานการบกพร องทางสติป ญญา เพื่ อพั ฒ นาผูบ ริ หาร ครู และบุ คลากรทุกฝ ายของสถานศึ กษาให มี สมรรถนะด านความรู
ความสามารถเปนบุคคลแหงการเรียนรู
3) กลไกในการดําเนินงาน ในการดําเนินการเพื่อที่จะนํารูปแบบการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ ดานการบกพรองทางสติปญญา ไปใชใหเกิดประสิทธิผลในครั้งนี้มีกลไกในการดําเนินงานดังนี้ คือ มีระบบบริหารงาน
โดยมีการจัดหนวยงานและโครงสรางเพื่อพัฒนาการเปนองคกรแหงการเรียนรูกําหนดวิสัยทัศนขององคการที่เอื้อตอการเปน
องคกรแหงการเรียนรูและมีการแตงตั้งคณะทํางาน โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบดูและชวยเหลือ จัดรูปแบบการดําเนินการ
ทั้งระดับโรงเรียน ระดับผูบริหารโรงเรียน และระดับครูและบุคลากร
4) วิธีการดํ าเนินงาน ในการดําเนินการเพื่อพั ฒ นาโรงเรี ย นสูการเป นองคกรแหง การเรี ย นรู ประกอบดวยการ
ดํ า เนิ นการพั ฒ นาบุ ค ลากรภายใน 3 ส วน ประกอบด วยระดั บ โรงเรี ย น ระดั บ ผู บ ริ ห าร และระดั บ ครู แ ละบุ ค ลากร
จากผลการศึกษาพบวาในการที่จะพัฒนาโรงเรียนสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู จะตองมีวิธีการดําเนินงานดังตอไปนี้
1. ระดับโรงเรียน ดําเนินการดังนี้
1.1 สรางความตระหนักและความตองการพัฒนาโรงเรียนสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู
1.2 กําหนดวิสัยทัศนโรงเรียนเพื่อมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู
1.3 พัฒนาครูและบุคลากรสูความเปนมืออาชีพ
1.4 โรงเรียนจัดใหมีการประชุมสัมมนาเพื่อรวมกันกําหนดยุทธศาสตรการเปนองคกรแหงการเรียนรู
1.5 จัดใหมีคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบในดานการพัฒนาการเปนองคกรแหงการเรียนรู
1.6 โรงเรียนจัดใหมีการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การดําเนินงานพัฒนาโรงเรียนสูการเปนองคกรแหง
การเรียนรูอยางใกลชิดและตอเนื่อง
2. ระดับผูบริหารโรงเรียน ดําเนินการดังนี้
2.1 ผูบริหารพัฒนาตนเองสูความเปนมืออาชีพ
2.2 ผูบริหารสงเสริม สนับสนุน และอํานวยความสะดวกในการพัฒนาโรงเรียนสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู
2.3 ผูบริหารสรางความรูสึกเปนเจาของและความมีสวนรวมแกครูและบุคลากร
2.4 สรางความตระหนักใหแกบุคลากรและคนในองคกรใหเห็นความสําคัญ ของการเปนองคกรแหงการเรียนรู
2.5 ผูบริหารเปนแบบอยางที่ดี
3. ระดับครูและบุคลากร ดําเนินการดังนี้
3.1 ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองสูความเปนมืออาชีพ
3.2 ครูมีความตระหนักในการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถอยางตอเนื่อง
3.3 ครูพัฒนาการเรียนรูรวมกันเปนทีมกับเพื่อนครูและบุคลากร
3.4 ครูสรางความรูใหมดวยวิธีการที่หลากหลายและมีการแลกเปลี่ ยนเรียนรูองคความรูที่ตนเองคนพบ
หรือพัฒนาขึ้น
3.5 ครูพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูเพื่อเปนแบบอยางแกนักเรียน
5) การประเมินผลการเปนองคกรแหงการเรียนรู ในการประเมินผลการพัฒนาการเปนองคกรแหงการเรียนรูของ
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ดานการบกพรองทางสติปญญา ประกอบดวย การจัดใหมีระบบการประเมินการเปนองคกรแหงการ
เรียนรู ประเมินการเปนองคกรแหงการเรียนรูโดยผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ประเมินดวยวิธีการที่หลากหลายเชน ประเมินจาก
การสังเกตการสัมภาษณ การประเมินตนเอง กิจกรรมตามแผนพัฒนาการเปนองคกรแหงการเรียนรู นําผลการสะทอนกลับ
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จากการประเมินโรงเรียนไปปรับปรุงแกไขและพัฒนาเพื่อใหโ รงเรียนเปนองค กรแหงการเรียนรู และมีการเผยแพรผลการ
พัฒนาการเปนองคกรแหงการเรียนรูใหเปนที่รับทราบของครู บุคลากร กรรมการโรงเรียนและชุมชนทราบ
6) เงื่อนไขความสําเร็จ เพื่อนํารูปแบบการเปนองคกรแหงการเรียนรูไปใชใหเกิดประสิทธิผลในครั้งนี้ จําเปนตอง
อาศั ย เงื่ อนไขต างๆตั้ ง แต ผู บ ริ ห ารเล็ ง เห็ นความสํ าคั ญ ของการเป นองค กรแห ง การเรี ย นรู ผู บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากร
ตองตระหนักและมียุทธศาสตรที่ชัดเจนในการพัฒนาโรงเรียนสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู มีแผนงานโครงการในการพัฒนา
สู ก ารเป น องค ก รแห ง การเรี ย นรู อี ก ทั้ ง ยั ง ต องได รั บ การสนั บ สนุ น จากสํ า นั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน กระทรวงศึ กษาธิการ และหนวยงานที่เ กี่ย วข องให การสนับสนุนการพัฒ นาทุกด าน
และการพัฒนาตองมุงประโยชนเพื่อคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ
ระยะที่ 3 การประเมินรูปแบบ
ผลการประเมินความเหมาะสม ความเปนไปได และความเป นประโยชนที่ จะเกิด ขึ้นกับ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
ดานการบกพรองทางสติปญญา เมื่อใชรูปแบบการเปนองคกรแหงการเรียนรู ในขั้นตอนนี้แบงเปน 3 สวนคือ
สวนที่ 1 ผลการตรวจสอบความสอดคลองขององคประกอบรูปแบบตามองคประกอบที่กําหนดไวทั้ง 6 ดาน พบวา
ผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหาสาระกับรูปแบบการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
ดานการบกพรองทางสติปญญา อยูระหวาง 0.60 – 1.00 ในทุกองคประกอบซึ่งแปลผลไดวาความสอดคลองของเนื้อหาสาระ
กับ รูป แบบการเป นองค กรแหง การเรี ยนรู ของโรงเรีย นการศึ กษาพิเ ศษ ดานการบกพร องทางสติ ปญ ญา อยู ในระดั บมาก
ถึง มากที่สุด ในทุกองคประกอบ
สวนที่ 2 ผลประเมินความเหมาะสม ความเปนไปไดและความเปนประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
ดานการบกพรองทางสติปญญา เมื่อใชรูปแบบการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ดานการบกพรอง
ทางสติป ญ ญา ในองค ป ระกอบทั้ง 6 ด านโดยผู เ ชี่ย วชาญจํานวน 9 ท าน พบวา องค ประกอบด านหลั กการของรู ป แบบ
ดานจุด มุ ง หมายของรู ป แบบ ด านกลไกลการดํ าเนินการ ด านวิธีดํ าเนินการ ด านการประเมิ นรู ป แบบ และด านเงื่ อนไข
ความสําเร็ จ มี ค วามเหมาะสม ความเป นไปได และมี ค วามเป นประโยชน อยูใ นระดับ มากที่สุ ด ทั้ ง 6 ด าน ด านที่มี ค วาม
เหมาะสมมากที่สุด คื อ 6 ด าน ดานที่ มีความเหมาะสมมากที่สุ ด คื อ ดานจุด มุง หมายของรู ปแบบ มีค าเฉลี่ย เท ากับ 4.67
ดานการประเมินรูปแบบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 ดานหลักการของรูปแบบและดานวิธีการดําเนินงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54
ดานกลไกการดําเนินงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 ดานที่มีความเปนไปไดมากที่สุด คือ ดานการประเมินรูปแบบ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.67 ดานจุดมุงหมายของรูปแบบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.65 ดานเงื่อนไขความสําเร็จ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 ดานหลักการ
ของรูปแบบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.57 ดานกลไกการดําเนินงาน และดานวิธีการดําเนินงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.57 ดานที่มีความ
เปนประโยชน คือดานเงื่อนไขความสําเร็จ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.73 ดานวิธีการดําเนินงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.56 ดานกลไกการ
ดําเนินงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 และดานการประเมินรูปแบบ มีคาเฉลี่ยกับ 4.51
ผลการประเมินภาพรวมความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชนที่จะเกิดขึ้นของโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ ดานการบกพรองทางสติปญญา เมื่อนํารูปแบบการเปนองคกรแหงการเรียนรูไปใชไดผล ผลการประเมินภาพรวมความ
เหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชนของรูปแบบการเปนองคกรแหงการเรียนรู
ความเหมาะสม
S.D. แปลผล

ความเปนไปได
S.D. แปลผล

ประโยชน
S.D. แปลผล

รายละเอียดเนื้อหา
สาระของรูปแบบ
1. หลักการของรูปแบบ
2. จุดมุงหมายของรูปแบบ
3. กลไกในการดําเนินงาน
4. วิธีการดําเนินงาน

4.54
4.67
4.50
4.54

5. การประเมินรูปแบบ
6. เงื่อนไขความสําเร็จ
รวมเฉลี่ย

4.58 0.37 มากที่สุด 4.67 0.45 มากที่สุด 4.51 0.49 มากที่สุด
4.47 0.48 มาก
4.60 0.47 มากที่สุด 4.73 0.43 มากที่สุด
4.55 0.32 มากทีส่ ุด 4.59 0.32 มากที่สุด 4.54 0.27 มากที่สุด

0.48
0.46
0.51
0.46

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.57
4.65
4.53
4.53

0.47
0.42
0.43
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.46
4.45
4.54
4.56

0.45
0.46
0.48
0.47

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
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สวนที่ 3 ใช แ บบประเมิ นรูป แบบ สอบถามผู ทรงคุ ณวุฒิ จํานวน 20 ท าน พบวาองค ป ระกอบดานหลั กการของ
รูปแบบ ดานจุดหมายของรูปแบบ ดานกลไกการดํ าเนินการ ดานวิธีการดํ าเนินการ ด านการประเมินผล และดานเงื่อนไข
ความสําเร็จ มีความเหมาะสม ความเปนไปไดและความเปนประโยชนในภาพรวมในระดับมากที่สุด ดานที่มีความเหมาะสม
ในภาพรวมอยูระดับมากที่สุดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.89 ดานความเปนไปได ในภาพรวมอยูระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.91
และดานเปนประโยชน ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.84
ผลการประมวลความคิด เห็นที่ไ ดจากการประชุ มกลุ มสนทนา (Focus Group) ของผู ทรงคุณวุฒิ และจากแบบ
ประเมินรูปแบบที่ผูทรงคุณวุฒิไดประเมินพรอมทั้งใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม รวมถึงขอสังเกตเปนลายลักษณอังษรเพื่อนําไป
ปรับปรุงในรายละเอียดของรูปแบบใหมีความเหมาะสม ความเปนไปไดและเกิดประโยชน มากยิ่งขึ้นจึงสามารถสรุปเปนราย
ดานไดดังนี้
1) ดานหลักการของรูปแบบ
ดานหลักการของรูปแบบ ขอเสนอแนะ โดยภาพรวมเห็นดวยทุกขอและผูทรงคุณวุฒิไดใหขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมวา ควรใหความสําคัญตอความรูและวิธีการเรียนรูที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในสังคมปจจุบัน โดยไมยึดทฤษฏีใดเปน
ตัวตั้งควรมีการนํามาประยุกตและปรับปรุงใหทันเหตุการณอยูเสมอ
2) ดานจุดมุงหมายของรูปแบบ
โดยภาพรวมเห็นดวยทุกขอ และมีขอเสนอเพิ่มเติมวา จุดมุงหมายที่มีอยู 2 ขอ อาจไมครอบคลุมตอการ
เปนองค กรแหง การเรี ยนรู ของโรงเรี ยนการศึกษาพิ เศษ ด านการบกพรองทางสติ ปญญา ควรเพิ่ม จุด มุงหมายของรูป แบบ
ในประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งภายในและภายนอกองคการ เพื่อสรางวัฒนธรรมการเรียนรูรวมกับโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ ดานการบกพรองทางสติปญญาในกลุมหรือโรงเรียนที่เปนพันธมิตร อีกทั้งยังเปนการสรางวัฒนธรรมองคการที่มุงเนน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูของคนในองคกรและเพื่อพัฒนาสภาพการคิดของบุคคลในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ดานการบกพรอง
ทางสติปญญา เปนกระบวนการในการหาความสัมพันธของสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นเห็นเปนแบบแผนเห็นขั้นตอนการพัฒนามาอีกดวย
3) กลไกในการดําเนินงาน
โดยภาพรวมสนับสนุนกลไกการดําเนินงานการทุ กประเด็ น มี ข อสนับ สนุนเพิ่ ม เติ มวากลไกที่ ป รากฏ
ในร า งรู ป แบบการเป นองค ก รแห ง การเรี ย นรู ที่ มี ค วามยื ด หยุ นและมี ค วามคล อ งตั ว ในการบริ ห ารจั ด การโดยเฉพาะ
คณะกรรมการพั ฒ นาการเป นองค กรแห ง การเรี ย นรู ผู วิจัย ได เ สนอในร างรู ป แบบฯ ยั ง ผลให การพั ฒ นาการเป นองค ก ร
แหงการเรียนรูของโรงเรียนการศึกษาพิเศษดานการบกพรองทางสติปญญา มีความชัดเจนเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น
4) วิธีการดําเนินการ
โดยภาพรวมเห็นดวยทุกขอ และมีขอเสนอเพิ่มเติมวา จุดมุงหมายของสมรรถนะที่ผูวิจัยตองการใหเกิดยัง
ไมชัดเจน และยังไดใหความคิดเห็นอีกวาในเรื่องการสรางขวัญและกําลังใจเปนแบบอยางที่ดีควรจะตองแยกจากกัน
5) การประเมินการเปนองคการแหงการเรียนรู
โดยภาพรวมเห็นดวยทุกขอ และมีทัศนะวาการประเมินนี้ไมไดเปนการประเมินรูปแบบแตเปนการประเมิน
การดําเนินการพัฒนาสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ดังนั้น ในหัวขอการประเมินควรระบุถึงสิ่งที่ตองการประเมิน และเปลี่ยนหัวขอ
เปนการประเมินการเปนองคกรแห งการเรียนรู นอกจากนั้นยังมีขอเสนอและเพิ่มเติมวาควรเปนการประเมินที่หลากหลาย
เช น สั ง เกต สัม ภาษณดู ส ภาพจริ ง เนนการประเมิ นแบบกัล ยาณมิ ตร โดยให คณะกรรมการฯ มี ส วนร วมในการประเมิ น
และเปนการประเมินเพื่อมุงสูการพัฒนา
6) เงื่อนไขความสําเร็จ
โดยภาพรวมสนับสนุนทุกประเด็นโดยเฉพาะในประเด็นที่ผูบริหารโรงเรียนเล็งเห็นถึงความสําคัญของการ
เปนองค กรแหง การเรี ยนรู ของโรงเรี ยนการศึกษาพิเ ศษ ดานการบกพร องทางสติป ญญา และไดให ความเห็นไปในทิศ ทาง
เดี ย วกั นวา เมื่ อผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นหรื อเจ าของมี แ นวคิ ด เห็ นความสํ าคั ญ ของการเปลี่ ย นองค การ ไปสู การเป นองค การ
แหงการเรียนรูอยางนี้โรงเรียนจะไดรับความนิยมมากขึ้น
ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ
1. แลกเปลี่ยนรับรูระหวางครูและโรงเรียนควรมีวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ
2. ควรมีการวิจัยในการปฏิบัติตัวในเรื่องเกี่ยวกับการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
3. ตองวิจัยความสม่ําเสมอตอเนื่องในองคกรแหงการเรียนรู

793

สรุปสาระจากการประเมินรูปแบบ
หลั ง จากที่ ผู วิจัย ได ดํ าเนินการตามขั้ นตอนการวิจัย แล ว ได ป รั บ ปรุ ง แกไ ขตามคํ าแนะนําของอาจารย ที่ ป รึ กษา
วิทยานิพนธ ขอเสนอแนะ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ ไดรูปแบบการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
ดานการบกพรองทางสติปญญา ดังนี้
1) หลักการ ของรูปแบบในการพัฒนาการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ดานการบกพรอง
ทางสติปญญา ใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งสงผลตอคุณภาพของผูเรียนไดตองอาศัยหลักการพัฒนาตนเองของคนในองคกร
หลั กการแลกเปลี่ ย นองค ค วามรู ข องบุ ค ลากรในองค กร หลั กการมี ส วนร วมในการดํ าเนินการของบุ ค ลากรที่ เ กี่ย วข อ ง
หลั กการพัฒ นาให สอดคลองกับสภาพป ญหาและความตองการเฉพาะที่ หลั กการดานความเปนโรงเรีย นการศึกษาพิเ ศษ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ คนพิ ก าร พ.ศ. 2551 และหลั ก การบริ ห ารโรงเรี ย นการศึ ก ษาพิ เ ศษ
ดานการบกพรองทางสติปญญา ที่มีประสิทธิภาพ
2) จุด มุง หมายของรูป แบบ มีจุด มุง หมายเพื่ อสร างการเปนองค กรแห งการเรีย นรูข องโรงเรี ยนการศึ กษาพิเ ศษ
ด านการบกพร องทางสติ ป ญ ญา เพื่ อ พั ฒ นาผู บ ริ ห ารครู แ ละบุ ค ลากรทุ กฝ า ยของสถานศึ ก ษาให มี ส รรถนะด านความรู
ความสามารถเปนบุคคลแหงการเรียนรู
3) กลไกในการดําเนินการ ในการดําเนินการเพื่อที่จะนํารูปแบบการเปนองคกรแหงการเรียนรูโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ ดานการบกพรองทางสติปญญา ไปใชใหเกิดประสิทธิผลในครั้งนี้มีกลไกในการดําเนินงานดังนี้ คือ มีระบบบริหารงาน
โดยมีการจัดหนวยงาน และโครงสรางเพื่อพัฒนาการเปนองคกรแหงการเรียนรูกําหนดวิสัยทัศนขององคการที่เอื้อตอการเปน
องคกรแหงการเรียนรู และมีการแตงตั้งคณะทํางานโดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบดูแลชวยเหลือ จัดรูปแบบการดําเนินการทั้ง
ระดับสถานศึกษา ระดับผูบริหารโรงเรียน และระดับครูและบุคลากร
4) วิธีการดําเนินงาน ในการดําเนินการเพื่อพัฒนาโรงเรียนสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ใหดําเนินการ 3 สวน
ประกอบดวย ระดับโรงเรียน ระดับผูบริหาร และระดับครูและบุคลากร
5) การประเมินผลการพัฒนา ในการประเมินผลการพัฒนาการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ ดานการบกพรองทางสติปญญา ประกอบดวย การจัดใหมีระบบการประเมินการเปนองคกรแหงการเรียนรู ประเมินการ
เปนองคกรแหงการเรียนรูโดยผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ประเมินดวยวิธีการที่หลากหลายเชน ประเมินจากการสังเกต สังเกต
สั ม ภาษณ ดู ส ภาพจริ ง จากแผนพั ฒ นาการเป น องค กรแห ง การเรี ย นรู เนนการประเมิ นแบบกัล ยาณมิ ต ร โดยให ค ณะ
กรรมการฯมีสวนรวมในการประเมิน นําผลการสะทอนกลับ จากกี่ประเมินสถานศึกษาไปปรับปรุงแกไขและพัฒนา เพื่อให
สถานศึ กษาเปนองคกรแห งการเรี ยนรู และมีการเผยแพร ผลการพัฒ นาการเปนองค กรแห งการเรี ยนรู ให เป นที่ ทราบของ
ครู บุคลากร กรรมการสถานศึกษาและชุมชนทราบ
6) เงื่อนไขความสําเร็จ เพื่อการเปนองคกรแหงการเรียนรูไปใชใหเกิดประสิทธิผลในครั้งนี้ จําเปนตองอาศัยเงื่อนไข
ตางๆตั้งแต ผูบริหารโรงเรียนเล็งเห็นความสําคัญของการเปนองคกรแหงการเรียนรู ผูบริหาร ครู และบุคลากร ตองตระหนัก
และมียุทธศาสตรที่ชัดเจนในการพัฒนาโรงเรียนสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู มีแผนงานโครงการ โครงการในการพัฒนา
สู ก ารเป น องค ก รแห ง การเรี ย นรู สํ า นั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึ กษาธิก าร และหนวยงานที่ เ กี่ย วข อ งให การสนับ สนุน การพั ฒ นาทุ กด าน และการพั ฒ นาต อ งมุ ง ประโยชน
เพื่อคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ
จากผลการวิจัยดั ง กล าวจะเห็นได วา การที่ จะสามารถเป นองค กรแห ง การเรี ย นรูข องโรงเรี ย นการศึ กษาพิ เ ศษ
ดานการบกพรองทางสติปญญา ไดนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีกระบวนการ วิธีการที่เปนระบบ ซึ่งผูวิจัยไดทําการศึกษาจาก
สภาพการเปนองค กรแหง การเรี ย นรู ของโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เ ศษ ดานการบกพร องทางสติป ญญา ซึ่ง จากข อมูล ที่ ศึกษา
ดังกลาวสามารถทําใหทราบถึงกระบวนการ วิธีการ หรือแนวทางที่จะทําใหสามารถเปนโรงเรียนที่มีการเปนองคกรแหงการ
เรียนรูของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ดานการบกพรองทางสติปญญา ทั้งนี้สําหรับกระบวนการที่จะทําใหไดมาซึ่งรูปแบบของ
การเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ดานการบกพรองทางสติปญญา ที่มี ความสมบูรณและสามารถ
นําไปใชปฏิบัติไดอยางแทจริง ผูวิจัยไดดําเนินการจัดประชุมเพื่อวิพากษรูปแบบการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ ดานการบกพรองทางสติปญญา โดยไดมีการเชิญบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินการพัฒนารูปแบบ อาทิ
ผูบริหารและครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ดานการบกพรองทางสติปญญา ศึกษานิเทศกผูเชี่ยวชาญและอื่นๆ มารวมประชุม
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป นไปได ของรูป แบบการเป นองคกรแห งการเรี ยนรูของโรงเรียนการศึกษาพิ เศษ
ดานการบกพรองทางสติ ป ญญา จากนั้นจึงได ทําการสรุป ความเหมาะสมและความเป นไปได และประโยชนของรูป แบบ
ความเปนไปได และประโยชนของรูปแบบการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ดานการบกพรองทาง
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สติปญญา และสุดทายจึงทําใหไดรูปแบบการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ดานการบกพรองทาง
สติ ป ญ ญา ที่ มี ค วามสมบู ร ณ แ ละได รั บ ความยอมรั บ และสามารถนํ า ไปใช ใ นการพั ฒ นาโรงเรี ย นการศึ ก ษาพิ เ ศษ
ดานการบกพรองทางสติปญญา ใหเปนองคกรแหงการเรียนรูตอไปได ซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้ไดอยาง
แทจริง ซึ่งสามารถสรุปเปนรูปแบบไดดังนี้
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ขอเสนอแนะที่ใช
1.1 โรงเรีย นการศึกษาพิ เศษ ดานการบกพร องทางสติปญ ญา ควรนํารู ปแบบการเป นองคกรแหง การ
เรี ย นรู ข องโรงเรี ย นการศึกษาพิ เ ศษ ด านการบกพรองทางสติป ญ ญา ไปใช เ ปนแนวทางในการบริห ารจัด การและพั ฒ นา
สถานศึกษาใหมีสภาพการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ดานการบกพรองทางสติปญญา
1.2 หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานระดับสูง ควรใชรูปแบบการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ ดานการบกพรองทางสติปญญา ที่คนพบไปเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดการพัฒนาโรงเรียนใหเปนองคกร
แหงการเรียนรู เพื่อขยายผลในเชิงปฏิบัติที่มีคุณภาพตอผูเรียนตอไป
2. ขอเสนอแนะในการวิจัย
2.1 ควรมีการนํารูปแบบองคกรแหงการเรียนรูองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ดานการ
บกพรองทางสติปญญา ไปทดลองใชในสถานศึกษา และควรมีการวิจัย เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการพัฒนาสถานศึกษาให
เป นองค กรแห ง การเรีย นรู ต ามรูป แบบการเปนองคกรแห งการเรี ยนรู องคกรแหง การเรี ยนรูข องโรงเรี ยนการศึกษาพิเ ศษ
ดานการบกพรองทางสติปญญา
2.2 ควรมีการดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการบริหาร
การเปนองคกรแหงการเรียนรู
2.3 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการเปนองคกรแหงการเรียนรูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษตางๆ และใน
สถานศึกษาอื่นๆ
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การเปรียบเทียบเว็บไซตดานการทองเที่ยวของ5 จังหวัดภาคอีสานตอนกลาง
วันมงคล ยิ้มยอง, ปยะพร จันทะบุตร, สุพรรษา เทียมประสิทธิ,์ ธัญญา สีมายา และกิตติ วีระศิริ
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เรื่อง การเปรียบเทียบเว็บไซตดานการทองเที่ยวของ 5 จังหวัดภาคอีสานตอนกลาง มีวัตถุประสงคเพื่อ
เปรียบเทียบเว็บไซตดานการทองเที่ยวของภาคอีสานตอนกลาง 5 จังหวัด โดยประเมิน ในดาน ความทันสมัย เนื้อหา การ
ออกแบบ และความสามารถในการทํางานโดยประเมินเว็บไซตของจังหวัด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ ยโสธร
เนื่องจากการทองเที่ยวภาคอีสานในประเทศไทยมีจํานวนผูเยี่ยมเยือนหรือมีนักทองเที่ยวนอยที่สุด ซึ่งในปจจุบันเทคโนโลยีมี
สวนรวมกับการใชชีวิตไมวาจะเปนการหาขอมูล หรือการนําเนื้อหาของแตละเว็บไซต มาเปนสวนในการตัดสินใจทองเที่ยวใน
ประเทศไทย งานในครั้งนี้จึงจัดทําการเปรียบเทียบเว็บไซตการทองเที่ยวของ 5 จังหวัด ไดแก สกลนคร นครพนม มุกดาหาร
อํานาจเจริญ ยโสธร ในดาน ความทันสมัย เนื้อหา การออกแบบ และความสามารถในการใชงาน และเนื้อหา ของเว็บไซตแต
ละจังหวัด ผลการเปรียบเทียบเนื้อหาของเว็บไซตในทุกดานจะมีคะแนนรวม 408 คะแนน โดยจังหวัดที่ไดคะแนนการประเมิน
ในทุกดานสูงที่สุดคือ จังหวัดสกลนคร มี 321 คะแนน คิดเปนรอยละ 80.25 ของคะแนนทั้งหมด รองลงมาดวย 2 จังหวัดที่มี
คะแนนใกลเคียงกัน คือจังหวัดมุกดาหาร 308 คะแนน กับ จังหวัดนครพนม 306 คะแนน คิดเปนรอยละ 77กับรอยละ 76.5
ของคะแนนทั้งหมด โดยจังหวัดยโสธรมีคะแนน 269 คะแนน คิดเปนรอยละ 67.25 ของคะแนนทั้งหมด รองลงมาเปนจังหวัด
อํานาจเจริญ คือ 253 คะแนน คิดเปนรอยละ 63.25 ของคะแนนทั้งหมดเว็บไซตที่นาสนใจเหมาะกับเปนสื่อกลางที่ใหขอมูลที่
ดี ควรมีเนื้อหาที่ใหประโยชนไมยืดเยื้อ มีความทันสมัย และมีการออกแบบที่อานงายสวยงาม และนาสนใจ
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The comparison of travel websites of 5 province in central Northeastern

Abstract
This research For comparison purposes, the site tour of the Middle East due to tour five
provinces in eastern Thailand, a number of visitors or tourists are minimal. Currently, the technology is
part of life, whether it's for. Or the content of each site The decision comes as part of tourism in
Thailand. The comparison site's content in all the provinces will have a total score of 408 points by
scoring the highest rating in all. The province has 321 votes, representing 80.25 percent of the total,
followed by the two provinces with similar scores. Mukdahan, NakhonPhanom is 308 points, with 306
points, 77 percent to 76.5 percent of the total. The offense has scored 269 points, accounting for 67.25
percent of all votes. A minor offense is 253 votes, representing 63.25 percent of the total. An attractive
website with a medium to provide good information. The content should be useful
protracted. Sophisticated The design is beautiful, easy to read and attractive.
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บทนํา
ในยุคปจจุบันเทคโนโลยี ไดมีความเจริญกาวหนาอยางยิ่ง มีการนําเทคโนโลยีเขามาเปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู
ทําใหผูเรียนเขาถึงแหลงการเรียนรูไดสะดวก รวดเร็ว และหลากหลายและมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีความตองการและ
พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตที่รูจักกันเปนที่นิยมทั่วโลกนั้นคือ อินเทอรเน็ต อินเทอรเน็ต เปนระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่มี
ขนาดใหญมาก มีการเชื่อมโยงเครือขายทั่วโลกเขาดวยกัน ทําใหเราเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็วทั้งในดานการสืบคนขอมูลการ
หาขอมูลที่ในปจจุบันคนสวนใหญไมใชหนังสือหรือเอกสารเหมือนแตกอน แตในปจจุบันจะใชเทคโนโลยีที่มีความรวดเร็วและ
ใหขอมูลที่ตรงตามความตองการโดยผานอุปกรณเทคโนโลยีที่ทันสมัยจําพวกคอมพิวเตอร โนตบุค โทรศัพท ที่เปนเครื่องมือ
หลักที่ใช เปนสื่อกลางสอดคลองกับ งานวิจัย ของ(ชาญ กลิ่นซอน.2550)และขอมูลเหลานั้นจะเป นแหลงเนื้อหาและความรู ที่
สําคัญหรือแหล งความรูประการแรก เพื่อการศึกษาหรื อใชในการตัด สินใจในหลายๆ ดานอินเตอรเน็ตจึงเป นแหลงขอมูล ที่
สําคัญสําหรับทุกเพศทุกวัยและทุกสาขาอาชีพและยังสามารถนําอินเทอรเน็ตมาประยุกตใชในการศึกษา การตลาด การทํางาน
แมแตใชประกอบในการตัดสินใจทองเที่ยวไดเปนอยางดี การหาขอมูลในดานตางก็มาจากอินเตอรเน็ตเปนหลัก
จากสถิติกรมการทองเที่ยวมีการทองเที่ยวที่ขึ้นๆลงๆตามสถานการณของประเทศแตจากการเปรียบเทียบหลายปแต
การเปรียบเที ยบมีการเปลี่ ยนแปลงลําดับ ไมมากนักและมีจังหวัดของทางภาคอีสานที่อยูทายตารางเสมอ การเปรียบเทีย บ
จํานวนนักทองเที่ยวภาคอีสานอาจไดรับความนิยมในระดั บตนๆ แตจัง หวัดที่มี นักทองเที่ยวเยี่ยมเยื อนนอยที่สุดอยู ในภาค
อีสานตอนกลางที่ปญหาด านการทองเที่ยวจึงจัดทํ าการวิจัยนี้เพื่อใชเปนแนวในการลดหรือเพิ่มเนื้อหาของเว็บไซตเพื่อปรั บ
ความสมบูรณใหกับ 5 จังหวัดภาคอีสานตอนกลางของประเทศไทยการทองเที่ยวในประเทศไทยมีความสําคัญในการกระตุน
เศรษฐกิจของภาคถึงแมการเยี่ยมเยือนของนักทองเที่ยวโดยเฉลี่ย จะมีจํานวนมากอยูในลํ าดับตนๆ แตรายไดเฉลี่ยจากการ
ทองเที่ยวภาคอีสานกับมีทางที่สวนกันเพราะรายไดเฉลี่ยจากการทองเที่ยวภาคอีสานกับมีรายไดนอยในระดับลางๆ ของตาราง
จากปญหานี้สิ่งที่จะกระจายความรูหรือเนื้อหาสาระของแตละจังหวัดนั้นคือเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนกระจายขอมูลที่สุด
เพราะจากขอมูลจะเห็นวาการทองเที่ยวของภาคอีสานตอนกลางจะมีปญหาอยูไมกี่จังหวัดแตจากที่ทําวิจัยคือการสุมมาแคบาง
จังหวัดเทานั้น
เพื่อเปนขอมูลสําหรับผูจัดทําเว็บไซตการทองเที่ยวภาคอีสานตอนกลางของประเทศไทยจะไดนําเอาขอมูลไปใชเปน
แนวทางในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงและออกแบบ เว็บไซตใหมีเนื้อหาหรือรูปแบบและใหขอมู ลที่ผูเยี่ยมชมตองการซึ่ง
ประโยชนของเนื้อหานี้จะใชเปนขอมูลเพื่อสรางความสนใจในดานตางๆ โดยเว็บไซตที่ดีตองมีองคประกอบหลายๆ อยางโดยมี
การเปรียบเทียบในดานตางๆ อยางชัดเจนโดยมีขอมูลที่ในดานความทันสมัยจะเห็นไดวาในแตละเว็บไซตนั้นไมคอยมีการแกไข
ขอมูลและไมคอยมีเว็บไซตในเชิงการทองเที่ยวมากนักสวนมากจะเปนเว็บไซตที่ใหขอมูลเปนหลักแตถาปรับปรุงใหเพิ่มแหลง
ทองเที่ยวที่นาสนใจก็จะสามารถกระตุนความสนในการทองเที่ยวไดดังนั้นขอมูลของเว็บไซตมีผลตออะไรหลายๆอยางการให
ขอมูลจากการวิจัย การปรับปรุงและเพิ่มเติมเว็บไซตมีผลตอการรับขอมูลเปนอยางมากและอาจเปนสวนหนึ่งในการกระตุนการ
ทองเที่ยวในภาคอีสานตอนกลางใหมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่ อ เปรี ย บเที ย บเนื้ อ หาเว็ บ ไซต ด า นการท อ งเที่ ย วของ5 จั ง หวั ด ภาคอี ส านตอนกลางโดยประเมิ น
ในด าน ความทั นสมั ย เนื้อหา การออกแบบ และความสามารถในการทํ างานโดยประเมิ นเว็บ ไซต ของจังหวัด สกลนคร
นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ ยโสธร
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร คือเว็บไซตดานการทองเที่ยวภาคอีสานตอนกลางของประเทศไทย จํานวน 20 เว็บไซต แบง
ออกเปน 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดยโสธร
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ประโยชนของการวิจัย
ผลจากการวิจัย ครั้งนี้ สามารถใชเป นขอมูลหรื อแนวทางในการวางแผนปรับ ปรุงและเพิ่ มเติ มเนื้อหาเว็บไซตการ
ทองเที่ยว 5 จังหวัดภาคอีสานตอนกลางของประเทศไทย ใหเว็บไซตมีความสมบูรณในดานเนื้อหา ความทันสมัย การออกแบบ
การใชงาน สรางความนาสนใจใหกับเว็บไซตและจังหวัดนั้นเพื่อกระตุนการทองเที่ยวในภาคอีสานตอนกลาง
วิธีดําเนินการวิจัย
1. เว็บไซตทั้งหมด 20 จังหวัด จะตองประเมินดานการใชงานเว็บไซต โดยจะผานการประเมินทั้ง 4 ดาน คือ ความ
ทันสมัย ดานเนื้อหา ดานการใชงาน และดานการออกแบบ ซึ้งอางอิงขอมูลการประเมินการใชงานเทคโนโลยีและเว็บไซตจาก
ผลวิจัยของ ( ปรัชญนันท นิลสุข.2546) ที่มีเกณฑในการประเมิน4 ดานของการใชงาน มีดังตอไปนี้
1. การประเมินดานความทันสมัยของเว็บไซต เรื่องที่ประเมินมีดังนี้
1.1 วันเดือนปที่เผยแพร
1.2 วันเดือนปที่ปรับปรุงแกไข
1.3 การเชื่อมโยงไปแหลงขอมูลภายนอก
1.4 ขาวสารในเว็บไซตปจจุบัน
2. การประเมินดานเนื้อหาของเว็บไซต เรื่องที่ประเมินมีดังนี้
2.1 แหลงทองเที่ยว
2.2 การคมนาคม
2.3 ประวัติความเปนมา
2.4 ที่พัก/ที่อยูอาศัย
2.5 ความสวยงาม/เหมาะสม
2.6 ความนาสนใจ/ไมยืดยื้อ
3. การประเมินดานการออกแบบของเว็บไซต
3.1 มีสีตัวอักษรและสีพื้นหลังจัดไดเหมาะสมอานงาย
3.2 ใชสีที่เปนเอกลักษณและนาสนใจ
3.3 ใชรูปแบบตัวอักษรอานงายและเหมาะสม
3.4 ใชตัวอักษรที่พอเหมาะไมเยอะหรือนอยเกินไป
3.5 มีการใชอักษรแบบตางๆ เพิ่มเติม ในตัวอักษร
3.6 ภาพนิ่ง
3.7 ภาพเคลื่อนไหว
3.8 จํานวนรูปภาพเหมาะสม
3.9 ขนาดรูปภาพเหมาะสม
3.10 มีการจัดวางที่เรียบงายไมซับซอน
3.11 มีการจัดเรียงเปนหมวดหมู
3.12 มีขอมูลที่นําเสนออยางพอเหมาะ
4. การประเมินดานการใชงานของเว็บไซต
4.1 สามารถเรียกดูขอมูลไดอยางรวดเร็ว
4.2 การเชื่อมโยงไมผิดพลาด
4.3 ใชงานเว็บไซตไดทุกอุปกรณ
2. เว็บไซตของทั้ง 5 จังหวัดจะผานการสํารวจดานการใชงาน ดานความทันสมัย ดานเนื้อหา ดานการใชงาน ดาน
การออกแบบ ซึ่งมีเว็บไซตแบงตามจังหวัดดังตอไปนี้
เว็บไซตจังหวัดสกลนคร
เว็บไซตที่ 1 (W1) th.wikipedia.org/wiki/
เว็บไซตที่ 2 (W2)sakonnakhon.go.th/2015/
เว็บไซตที่ 3 (W3)th.tripadvisor.com/Attractions-g2098656-Activities-Sakon_Nakhon_Province.html
เว็บไซตที่ 4 (W4)place.thai-tour.com/sakonnakhon
เว็บไซตจังหวัดนครพนม
เว็บไซตที่ 1 (w1)wikipedia.org/wiki/
เว็บไซตที่ 2 (W2) edtguide.com/review/449905/nakhonphanom
เว็บไซตที่ 3 (W3) painaidii.com/diary/diary-detail/001741/lang/th/
เว็บไซตที่ 4 (W4) nakhonphanom.go.th/index2.php
เว็บไซตจังหวัดมุกดาหาร
เว็บไซตที่ 1 (W1)mukdahan.go.th/
เว็บไซตที่ 2 (W2) th.wikipedia.org/wiki/
เว็บไซตที่ 3 (W3) travel.kapook.com/view149212.html
เว็บไซตที่ 4 (W4) place.thai-tour.com/mukdahan
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เว็บไซตจังหวัดอํานาจเจริญ
เว็บไซตที่ 1 (W1) wikipedia.org/wiki/
เว็บไซตที่ 2 (W2) travel.kapook.com/view127501.html
เว็บไซตที่ 3 (W3) unseentravel.com/province/70/1
เว็บไซตที่ 4 (W4) painaidii.com/city/
เว็บไซตจังหวัดยโสธร
เว็บไซตที่ 1 (W1) yasothon.go.th/web/
เว็บไซตที่ 2 (W2) th.wikipedia.org/wiki/
เว็บไซตที่ 3 (W3) place.thai-tour.com/yasothon
เว็บไซตที่ 4 (W4) travel.kapook.com/view144241.html
3. เว็บไซตทั้งหมดทั้ง 20 เว็บไซตจะผานการประเมินที่ตั้งไวทั้ง 4 ดาน ที่มีการทดลองการใชงานจริงของทั้ง 20
เว็บไซต มีเกณฑวัดผลการใชงาน 4 ขอ ดังนี้ ไมพบ คือไมมีขอมูลดานนั้นเลย , พบนอย คือ มีบางหรือพบบาง , ปานกลาง
คือ มีมากแตใชงานไดไมดีพอ , พบมาก คือ มีครบและใชงานไดดี โดยกําหนดเกณฑการประเมินคะแนน ดังตอไปนี้
ไมพบ
หมายถึง 1 คะแนน
พบนอย
หมายถึง 2 คะแนน
ปานกลาง
หมายถึง 3 คะแนน
พบมาก
หมายถึง 4 คะแนน
4. นําคะแนนการประเมินมาหาค าเฉลี่ ยร อยละในแตล ะด าน ของทุกเว็บไซต และคะแนนแต ละจัง หวัด จะมี 4
เว็บไซตหลักของ 5 จังหวัด ภาคอีสานตอนกลาง ประเมินดานความทันสมัยจะมี 6 ขอ18 คะแนน 1จังหวัดจะมี 72 คะแนน
ในดานเนื้อหามี6 ขอ24 คะแนน 1 จังหวัดมี 96 คะแนน ดานการใชงานมี3 ขอ12 คะแนน 1 จังหวัดมี 48 คะแนน ดานการ
ออกแบบมี 12 ขอ48 คะแนน 1 จังหวัดมี 192 คะแนน ถา เว็บไซตของแตละจังหวัดมีความสมบูรณจะมีคะแนนรวมทั้งหมด
ทุกดานที่ 408 คะแนน เมื่อมีคะแนนสูงคาเฉลี่ยก็จะสูงตามไปดวย โดยมีตารางที่แสดงรายละเอียดแตละจังหวัดโดยมี W แทน
คํ า ว า เว็ บ ไซต ซึ่ ง มี เ ลขลํ า ดั บ ที่ กํ า กั บ อยู ด า นท า ยของ W เช น W1มี ค วามหมายว า เว็ บ ไซต ที่ 1 เป น ต น
5. เพื่อใหเห็นคาเปรียบเทียบการประเมินแบบงายและชัดเจนยิ่งขึ้นจะแบงเปนตารางการประเมินใน 4 ดาน ดังตอไปนี้
5.1 การประเมินดานความทันสมัยของเว็บไซต 5 จังหวัด ภาคอีสานตอนกลาง
เว็บไซต
w1
w2
w3
w4
รวม
คาเฉลี่ย

คะแนนการประเมินดานความทันสมัยของเว็บไซต
สกลนคร
นครพนม มุกดาหาร
อํานาจเจริญ
14
15
18
10
14
6
8
12
6
6
5
4
8
14
9
6
42
41
40
32
10.5
10.25
10
8

ยโสธร
10
14
7
6
37
9.25

จากตารางคะแนนการประเมิ นด านความทั นสมัย ของเว็บไซต เว็บ ไซต ของจังหวัดสกลนครมี คะแนนสูง ที่สุ ด 42
คะแนน เพราะมีการแกไขขอมูลใหเปนปจจุบัน จังหวัดอํานาจเจริญที่มีการอัพเดทขอมูลมูลนอยที่สุด 32 คะแนนมีการอัปเดต
ขอมูลนอยมาก และไมมีเว็บไซตไหนที่ไดรับการประเมินเต็ม 72 คะแนนเพราะเว็บไซตสวนใหญของภาคอีสานตอนกลางมีการ
อัพเดทขอมูลคอนขางนอย
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5.2 การประเมินดานการใชงานของเว็บไซต 5 จังหวัด ภาคอีสานตอนกลาง
คะแนนการประเมินดานการใชงานของเว็บไซต
อํานาจเจริญ
ยโสธร
เว็บไซต
สกลนคร
นครพนม มุกดาหาร
w1
12
12
12
12
9
w2
12
7
12
8
10
w3
12
8
7
7
8
w4
12
12
10
6
5
รวม
48
39
41
33
32
8
คาเฉลี่ย
12
9.75
10.25
8.25
จากตารางการประเมินดานการใชงานเว็บไซตของจังหวัดสกลนครมีคะแนนสูงที่สุด 48 คะแนนเปนการใชงานที่
สามารถแสดงผลไดทุกอุปกรณมีการเชื่อมตอขอมูลที่ครบถวนทุกดาน จังหวัดที่มีคะแนนนอยที่สุดคือจังหวัดยโสธร 32 คะแนน
เพราะการใชงานดานการเชื่อมตอไปภายนอกมีนอยและยังมีการใชงานในการแสดงขอมูลไดบางอุปกรณจากคะแนนสูงสุด 48
คะแนน
5.3 การประเมินดานเนื้อหาของเว็บไซต 5 จังหวัด ภาคอีสานตอนกลาง
เว็บไซต
w1
w2
w3
w4
รวม
คาเฉลี่ย

คะแนนการประเมินดานเนื้อหาของเว็บไซต
อํานาจเจริญ
สกลนคร
นครพนม มุกดาหาร
18
20
23
18
20
18
17
16
18
17
15
11
24
16
23
14
80
71
78
59
20
17.75
19.5
14.75

ยโสธร
22
14
14
14
64
16

จากตารางการประเมินดานการดานเนื้อหา เว็บไซตของจังหวัดสกลนครมีคะแนนสูงที่สุด 80 คะแนนจากผลการ
ประเมินเนื้อหามีความเหมาะสมและใหความรูเปนอยางดี จังหวัดอํานาจเจริญมีคะแนนนอยที่สุด 59 อาจเกิดจากเนื้อหาของ
จังหวัดมีนอย เลยทําใหขอมูลในดานตาง ๆ นอยตามไปดวย จึงมีจุดที่ตองแกไขมากที่สุด
5.4 การประเมินดานการออกแบบของเว็บไซต 5 จังหวัด ภาคอีสานตอนกลาง

เว็บไซต
w1
w2
w3
w4
รวม
คาเฉลี่ย

คะแนนการประเมินดานการออกแบบของเว็บไซต
สกลนคร
นครพนม มุกดาหาร
อํานาจเจริญ
27
28
48
33
45
43
25
46
40
37
37
24
39
47
39
26
151
155
149
129
37.75
38.75
37.25
32.25

ยโสธร
48
25
28
35
136
34

จากตารางการประเมินดานการออกแบบเว็บไซตของจังหวัดนครพนมมีคะแนนสูงสุด 155คะแนน เนื่องจากมี
องคประกอบที่สวยงามทั้งรูปภาพและรูปแบบ จังหวัดที่นอยที่สุดเปนจังหวัดอํานาจเจริญ 129 คะแนน จังหวัดที่มีคะแนนดาน
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การออกแบบนอยที่สุดเพราะจากการประเมินจะเห็นไดวาเว็บไซตนี้จะมีปญหาในหลายดานสงผลใหความสวยงามโดยรวม
ลดลง
5.5 การเปรียบเทียบการประเมินทุกดานของเว็บไซตของทั้ง 5 จังหวัดโดยรวมคะแนนการประเมินทั้ง 4 เว็บไซต
คะแนนการเปรียบเทียบการประเมินทุกดานในแตละจังหวัด
อํานาจเจริญ
สกลนคร นครพนม มุกดาหาร
ทันสมัย
42
41
40
32
การใชงาน
48
39
41
33
เนื้อหา
80
71
78
59
ออกแบบ
151
155
149
129
รวม
321
306
308
253
คาเฉลี่ย
80.25
76.5
77
63.25

ยโสธร
37
32
64
136
269
67.25

จากตารางการเปรียบเทียบการประเมินทุกดานของเว็บไซตทั้ง 5 จังหวัดโดยรวมคะแนนการประเมินทั้ง 4 เว็บไซต
จังหวัดที่มีคะแนนสูงสุดคื อจังหวัดสกลนครเนื่องจากมีองคประกอบเว็บไซตที่มีทั้งความสวยงามใช งานที่สะดวกมีการแกไ ข
ขอมูลใหทันสมัยตลอดเวลาตางจากจังหวัดอํานาจเจริญที่มีคะแนนนอยที่สุด 253 คะแนน เปนคะแนนรวมที่นอยมากเพราะ
เว็บไซตของจังหวัดมีขอบกพรองในดานเนื้อหา ความทันสมัย และการออกแบบเปนอยางมาก
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการการวิจัยการเปรียบเทียบเนื้อหาเว็บไซตการทองเที่ยว 5 จังหวัด ภาคอีสานตอนกลางของประเทศไทยโดยมี
การเปรียบเทียบเว็บไซตของ 5 จังหวัด จังหวัดละ 4 เว็บไซต รวมทั้งหมด 20 เว็บไซตโดยแบงผลการประเมินทั้ง 4 ดาน
ดังตอไปนี้
1. ดานความทันสมัยของเว็บไซต
ผลการประเมินดานความทันสมัยของ 4 เว็บไซต จังหวัดสกลนคร เว็บไซตที่ 1 มีคะแนนความทันสมัยอัพเดทขอมูล
และมีการแกไขขอมูลตลอดเวลาอยูในขั้นที่ใชงานไดดีเพราะจากคะแนนเต็ม 18 มีเว็บไซตที่ 1 และเว็บไซตที่ 2 มีคะแนน 14
คะแนน เว็บไซตที่ 3ความทันสมัยอยูที่ 6 จะเห็นไดวาบางเว็บไซตไมมีการเปลี่ยนแปลงมานาน และเว็บไซตที่ 4ของจังหวัด
สกลนครมีคะแนนความทันสมัยที่ 8 ผล คือมีการเปลี่ยนแปลงบางรวมคะแนนความทันสมัย คือ 42 คะแนนจาก 72 คะแนน
ผลการประเมินดานความทันสมัยของ 4 เว็บไซต จังหวัดนครพนม เว็บไซตที่ 1 มีค ะแนน 15 คะแนนซึ่ง สู ง มาก
เพราะเว็บไซตมีการอัพเดทตลอดแตอาจระบุวันแกไขหรือวันเผยแพรไมชัดเจน เว็บไซตที่ 2 มี 6 คะแนนเพราะมีการอัพเดท
บางในหนาเว็บไซต เว็บไซตที่ 3 มีความทันสมัยที่ 6 คะแนนและเว็บไซตที่ 4 มี 14 คะแนน คะแนนความทันสมัยโดยรวม คือ
41 คะแนน จากคะแนน 72 คะแนน
ผลการประเมินดานความทันสมัยของ 4 เว็บไซต จังหวัดมุกดาหาร เว็บไซตที่ 1 มีค ะแนน 18 คะแนนซึ่ง สู ง มาก
เพราะเว็บไซตมีการอัพเดทตลอดโดยเปนเว็บไซตที่มีความทันสมัยมากที่สุด เว็บไซตที่ 2 มี 8คะแนนเพราะมีการอัพเดทบางใน
หนาเว็บไซต เว็บไซตที่ 3 มีความทันสมัยที่ 58 คะแนนและเว็บไซตที่ 4 มี 9 คะแนน คะแนนความทันสมัยโดยรวม คือ 40
คะแนน จากคะแนน 72 คะแนน
ผลการประเมิ นด านความทั นสมัย ของ 4 เว็บ ไซต จังหวัดอํานาจเจริญ เว็บไซต ที่ 1มี คะแนน 10คะแนนเพราะ
เว็บไซตมีการอัพเดทตลอดแตบางเว็บไซตของจังหวัดนี้ไมมีการปรับปรุงเลย เว็บไซตที่ 2 มี 12 คะแนนเพราะมีการอัพเดทบาง
ในหนาเว็บ ไซต เว็บ ไซตที่ 3มีความทันสมัย ที่ 4 คะแนนซึ่งเปนเว็บไซตเดียวที่ไ มมีการปรับ ปรุงเลยและเว็บไซต ที่ 4 มี 9
คะแนน คะแนนความทันสมัยโดยรวม คือ 32คะแนน จากคะแนน 72 คะแนน
ผลการประเมินดานความทันสมัยของ 4 เว็บไซต จังหวัดยโสธร เว็บไซตที่ 1มีคะแนน 10 คะแนนเพราะเว็บไซตมี
การอัพเดทตลอดแตบางเว็บไซตของจังหวัดนี้ไมมีการปรับปรุงเลย เว็บไซตที่ 2 มี 14คะแนนเพราะมีการอัพเดททุกเว็บไซต แต

803

ขาดความละเอียดในบางหนาเว็บไซตที่ 3มีความทันสมัยที่ 7คะแนนมีการปรับปรุงบางและเว็บไซตที่ 4 มี 6คะแนน คะแนน
ความทันสมัยโดยรวม คือ 37คะแนน จากคะแนน 72 คะแนน
2. ดานเนื้อหาของเว็บไซต
ผลการประเมินดานเนื้อหาของ 4 เว็บไซต จังหวัดสกลนคร เว็บไซตที่ 1มีคะแนน 18 คะแนนมีเนื้อหาที่สวยนาอานและให
ความรูและเขาใจงาย เว็บไซตที่ 2 มี 20 คะแนนมีเนื้อหาที่สวยนาอานและใหความรูและเขาใจงาย เว็บไซตที่ 3มีคะแนน
เนื้อหาที่ 18 คะแนน มีคะแนนที่ไมมีความผิดพลาดทางเนื้อหาเลย เว็บไซตที่ 4 มี 24 คะแนน มีคะแนนเนื้อหาโดยรวม คือ 80
คะแนน จากคะแนน 96คะแนน
ผลการประเมินดานเนื้อหาของ 4 เว็บไซต จังหวัดนครพนม เว็บไซตที่ 1มีคะแนน 20 คะแนนมีเนื้อหาที่สวยนาอาน
และใหความรูและเขาใจงาย เว็บไซตที่ 2 มี 18 คะแนนมีเนื้อหาที่ดีแตอาจขาดขอมูลในบางสวน เว็บไซตที่ 3มีคะแนนเนื้อหาที่
17คะแนน มีคะแนนที่ไมมีความผิดพลาดทางเนื้อหาบาง เว็บไซตที่ 4 มี 16คะแนน มีคะแนนเนื้อหาโดยรวม คือ 71คะแนน
จากคะแนน 96 คะแนน
ผลการประเมินดานเนื้อหาของ 4 เว็บไซต จังหวัดมุกดาหาร เว็บไซตที่ 1มีคะแนน 23คะแนนมีเนื้อหาที่สวยนาอาน
และใหความรูและเขาใจงาย เว็บไซตที่ 2 มี 17คะแนน และ เว็บไซตที่ 3มีคะแนนเนื้อหาที่ 15คะแนน ขาดขอมูลไปหลายสวน
เว็บไซตที่ 4 มี 23คะแนน มีคะแนนเนื้อหาโดยรวม คือ 78 คะแนน จากคะแนน 96 คะแนน
ผลการประเมินดานเนื้อหาของ 4 เว็บไซต จังหวัดอํานาจเจริญ เว็บไซตที่ 1มีคะแนน 18คะแนนมีเนื้อหาที่ดีครบถวน
สวยนาอานและใหความรูและเขาใจงาย เว็บไซตที่ 2 มี 16คะแนนมีเนื้อหาที่สวยนาอานแตขอมูลไมครบ เว็บไซตที่ 3มีคะแนน
เนื้อหาที่ 11คะแนน เปนคะแนนที่มีขอมูลไมครบ เว็บไซตที่ 4 มี 14คะแนน มีคะแนนเนื้อหาโดยรวม คือ 78คะแนน จาก
คะแนน 96คะแนน
ผลการประเมินดานเนื้อหาของ 4 เว็บไซต จังหวัดยโสธร เว็บไซตที่ 1มีคะแนน 22คะแนน มีเนื้อหาที่ดีครบถวนแต
ไมครบถวน เว็บไซตที่ 2 มี 14คะแนนมีเนื้อหาที่สวยนาอานแตขอมูลไมครบ เว็บไซตที่ 3มีคะแนนเนื้อหาที่ 14คะแนน เปน
คะแนนที่มีขอมูลไมครบ เว็บไซตที่ 4 มี 14คะแนน เปนการประเมินดานเนื้อหาที่นอยที่สุด มีคะแนนเนื้อหาโดยรวม คือ 64
คะแนน จากคะแนน 96คะแนน
3. ดานการใชงานของเว็บไซต
ผลการประเมินดานการใชงานของ 4 เว็บไซต จังหวัดสกลนคร เว็บไซตที่ 1 มีคะแนน 12 มีการใชงานไดดี เว็บไซต
2ที่มีคะแนน 12 คะแนนมีการใชงานไดดีมีลิงคออกไปภายนอก เว็บไซตที่ 3 มีคะแนนเนื้อหาที่ 12 เชนกันจะเห็นไดวาการใช
งานไมมีขอผิดพลาด เว็บไซตที่ 4 ก็มี 12 คะแนนเชนกันเปนจังหวัดที่มีการใชงานไดดีทุกเว็บไซต รวมคะแนนดานการใชงาน
48 คะแนน จากคะแนน 48 คะแนน
ผลการประเมินดานการใชงานของ 4 เว็บไซต จังหวัดนครพนม เว็บไซตที่ 1 มีคะแนน 12 มีการใชงานไดดี เว็บไซต
ที่ 2 มีคะแนน 7 คะแนนมีการใชงานไมครบ เว็บไซตที่ 3 มีคะแนนเนื้อหาที่ 8 คะแนนขาดการเชื่อมตอกับเว็บไซตอื่น เว็บไซต
ที่ 4 ก็มี 12 คะแนนเชนกันเปนจังหวัดที่มีการใชงานไดดีบางเว็บไซต รวมคะแนนดานการใชงาน 39 คะแนน จากคะแนน 48
คะแนน
ผลการประเมินดานการใชงานของ 4 เว็บไซต จังหวัดมุกดาหาร เว็บไซตที่ 1 มีคะแนน 12 มีการใชงานไดดี เว็บไซต
ที่ 2 มีคะแนน 12 คะแนนมีการใชงานไดครบ เว็บไซตที่ 3 มีคะแนนเนื้อหาที่ 7 คะแนนขาดการเชื่อมตอกับเว็บไซตอื่น
เว็บไซตที่ 4 มี 6 คะแนน มีการใชงานไดแคอานแตไมมีการเชื่อมตอ รวมคะแนนดานการใชงาน 41 คะแนน จากคะแนน 48
คะแนน
ผลการประเมินดานการใชงานของ 4 เว็บไซต จังหวัดอํานาจเจริญ เว็บไซตที่ 1 มีคะแนน 12 มีการใชงานได ดี
เว็บไซตที่ 2 มีคะแนน 8 คะแนนมีการใชงานไมครบ เว็บไซตที่ 3 มีคะแนนเนื้อหาที่ 7 คะแนนขาดการเชื่อมตอกับเว็บไซตอื่น
เว็บไซตที่ 4 ก็มี 6คะแนนมีการใชงานไมดีมากนัก รวมคะแนนดานการใชงาน 33 คะแนน จากคะแนน 48 คะแนน
ผลการประเมินดานการใชงานของ 4 เว็บไซต จังหวัดอํานาจเจริญ เว็บไซตที่ 1 มีคะแนน 9 มีการใชงานไดแ ต
เว็บไซตที่ 2 มีคะแนน 10 คะแนนมีการใชงานไดไมครบ เว็บไซตที่ 3 มีคะแนนเนื้อหาที่ 8 คะแนนขาดการเชื่อมตอกับเว็บไซต
อื่น เว็บไซตที่ 4 มี 5 คะแนนเปนคะแนนดานการประเมินที่ต่ําที่สุด รวมคะแนนดานการใชงาน 32 คะแนน จากคะแนน 48
คะแนน
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ผลการประเมินดานการออกแบบของ 4 เว็บไซต จังหวัดสกลนคร เว็บไซตที่ 1 มีคะแนน 27 คะแนนมีการออกแบบ
ไดแตความสวยงามโดยรวมยังนอยกวาเว็บไซตอื่น เว็บไซตที่ 2 มีคะแนน 45 คะแนนมีการออกแบบที่ดีในทุกดาน เว็บไซตที่ 3
มีคะแนนที่ 40 คะแนนมีการออกแบบในทุกดานอยูในขั้นดี เว็บไซตที่ 4 มี 39คะแนน การออกแบบถือวาดี รวมคะแนนดาน
การออกแบบ151 คะแนน จากคะแนน 192คะแนน
4. ดานการออกแบบของเว็บไซต
ผลการประเมินดานการออกแบบของ 4 เว็บไซต จังหวัดนครพนม เว็บไซตที่ 1 มีคะแนน 28 คะแนนมีการออกแบบ
ไดแตความสวยงามโดยรวมยังนอยกวาเว็บไซตอื่น เว็บไซตที่ 2 มีคะแนน 43 คะแนนมีการออกแบบที่ดีในทุกดาน เว็บไซตที่ 3
มีคะแนนที่ 37 คะแนนมีการออกแบบในทุกดานอยูในขั้นดี เว็บไซตที่ 4 มี 47 คะแนน การออกแบบถือวาดีมาก รวมคะแนน
ดานการออกแบบ 155 คะแนน จากคะแนน 192 คะแนน
ผลการประเมินดานการออกแบบของ 4 เว็บไซต จังหวัดมุกดาหาร เว็บไซตที่ 1 มีคะแนน 48 คะแนนมีการออกแบบ
ไดแตความสวยงามครบทุกดาน เว็บไซตที่ 2 มีคะแนน 25 คะแนนมีการออกแบบที่ไมครบทุกดาน เว็บไซตที่ 3 มีคะแนนที่ 37
คะแนนมีการออกแบบในทุกดานอยูในขั้นใชได เว็บไซตที่ 4 มี 39 คะแนน การออกแบบถือวาดี รวมคะแนนดานการออกแบบ
149 คะแนน จากคะแนน 192 คะแนน
ผลการประเมินดานการออกแบบของ 4 เว็บไซต จังหวัดอํานาจเจริ ญ เว็บไซตที่ 1 มีคะแนน 33 คะแนนมีการ
ออกแบบไดแตความสวยงามโดยรวมยังนอย เว็บไซตที่ 2 มีคะแนน 46คะแนนมีการออกแบบที่ดีในทุกดาน เว็บไซตที่ 3 มี
คะแนนที่ 24 คะแนนมีการออกแบบในทุกดานถือวานอยมาก เว็บไซตที่ 4 มี 26คะแนน การออกแบบถือวานอยรวมคะแนน
ดานการออกแบบ 129คะแนน จากคะแนน 192 คะแนน
ผลการประเมินดานการออกแบบของ 4 เว็บไซต จังหวัดยโสธร เว็บไซตที่ 1 มีคะแนน 48 คะแนนมีการออกแบได
แตความสวยงามครบทุกดาน เว็บไซตที่ 2 มีคะแนน 25 คะแนนเปนคะแนนที่นอยมาก เว็บไซตที่ 3 มีคะแนนที่ 28 คะแนนมี
การออกแบบนอย เว็บไซตที่ 4 มี 35 คะแนน การออกแบบถือวาใชได รวมคะแนนดานการออกแบบ 136 คะแนน จาก
คะแนน 192 คะแนน
จากขอมูลผลการสรุปจะเห็นวาเว็บไซตของจังหวัดสกลนครมีคะแนนสูงที่สุด 42 คะแนน จังหวัดอํานาจเจริญที่มีการ
อัพเดทขอมูลมูลนอยที่สุด37 คะแนน และไมมีเว็บไซตไหนที่ไดรับการประเมินเต็ม 72 คะแนนเพราะเว็บไซตสวนใหญของภาค
อีสานตอนกลางไมคอยมีการอัพเดทขอมูล จากขอมูลการประเมินดานการดานเนื้อหา เว็บไซตของจังหวัดสกลนครมีคะแนนสูง
ที่สุด 80 คะแนน จังหวัดอํานาจเจริญมีคะแนนนอยที่สุด59 เนื่องจากเนื้อหาของจังหวัดนี้อาจนอย เลยทําใหขอมูลในดานตาง
ๆ นอยไปดวย จึงมีจุดที่ตองแกไขมากที่สุด เพราะการที่มีเนื้อหาสาระนอยจะทําใหผูที่ศึกษาจะไมสนใจหรืออาจลดความสนใจ
ของผูศึกษาได จากผลการประเมินดานการใชงานเว็บไซตของจังหวัดสกลนครมีคะแนนสูงที่สุด 48 คะแนน และจะมี 2 จังหวัด
ที่มีคะแนนนอยแตจังหวัดที่มีคะแนนนอยที่สุดคือจังหวัดยโสธรเพราะการใชงานที่มีการเชื่อมตอไปภายนอกมีนอยและแทบไม
มีเลยและยังมีการใชงานในการแสดงขอมูลไดบางอุปกรณ จากผลสรุปดานการใชงาน มีจังหวัดที่สามารถใชงานไดครบทุกดาน
คือจังหวัดสกลนคร และจากผลประเมินดานการออกแบบความสวยงามเว็บไซตของจังหวัดนครพนมมีคะแนนสูงที่สุด 155
คะแนน จังหวัดที่นอยที่สุดเปนจังหวัดอํานาจเจริญ129 คะแนน จังหวัดที่มีคะแนนดานการออกแบบนอยที่สุดเพราะจากการ
ประเมินจะเห็นไดวาเว็บไซตนี้จะมีปญหาในหลายดาน และยังมีคะแนนโดยรวมทุกดานที่ถือวานอยมากเพราะจากคะแนนรวม
408 คะแนน จังหวัดอํานาจเจริญมีคะแนนรวมอยูที่ 253 คะแนนเทานั้นเองและจังหวัดที่มีคะแนนการประเมินโดยรวมสูงที่สุด
คือ จังหวัด สกลนคร
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากการเปรียบเทียบเว็บไซตการทองเที่ยว 5 จังหวัดภาคอีสานตอนกลางของประเทศไทยทําใหทราบวาเว็บไซตที่ดี
ไมใชแคใหประโยชนกับผูที่เยี่ยมชมเว็บไซต แตตองสรางความนาสนใจและความประทับใจกับสิ่งที่เขามาศึกษาดวยหลังจาก
การประเมินจะพบวาเว็บไซตสวนใหญจะเนนเนื้อหาสาระแตบางครั้งการมีความดีดานเดียวนั้นก็จะใหแคสิ่งเดียวกับผูที่ศึกษา
เชนกัน ผลของการวิจัยบงบอกไดชัดวาองคประกอบที่ดีของเว็บไซตมีดังนี้
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1. ดานการออกแบบ สิ่งนี่อาจเปนแคองคประกอบเล็กๆแตสิ่งนี้คือดานแรกที่จะพบเมื่อเปดเขามายังเว็บไซต หรือพูด
งายๆ วาจะใชงานเว็บไซตนี่ตอไปหรือไมก็ขึ้นอยูกับการออกแบบนี้เชนกัน การออกแบบที่ควรคํานึงถึงภาพนิ่งที่ใชประกอบมี
จํานวนพอเหมาะหรือไมขนาดเล็กหรือใหญบดบังเนื้อหาหรือจัดวางในตําแหนงที่เหมาะหรือปาวการที่เราจะใชงานหรือหา
ความรูจากเว็บไซต การที่จะใหขอมูลนั้นถาเราสรางความใจไดผูที่เขามาศึกษาจะไมไดรับแคความรูหรือไดรับแคขอมูล แตจะ
ได รั บ ความประทั บใจกับ สถานที่นั้นด วย อักษรที่ ใ ชค วรคํานึง ถึง หลายด านนั้น คื อสี ตั วอักษร ขนาดตัวอักษร หรือแม แ ต
ตัวอักษรที่มีการเคลื่อนไหว เพราะความสวยงามของหนาเว็บควรมีการเพิ่มตัวอักษรที่ทั้งใหประโยชนและใหความสวยงามได
เชนกัน แมกระทั้งสีพื้นหลังควรใชสีที่อานงายและเหมาะกับตัวอักษรและบงบอกถึงเอกลักษณของจังหวัดเหลานั้นดวยจังหวัด
ที่ตองแกไขดานการออกแบบเว็บไซตคือ อํานาจเจริญ และจังหวัดยโสธร
2. ทางดานเนื้อหาสาระ บางเว็บไซตมีเนื้อหาที่ครบถวนแตสิ่งที่ขาดนั้นคือความพอเหมาะและสวยงามเนื้อหามีความ
ยาวไมเหมาะแกการอานที่ใชเวลานอยแตเหมาะสําหรับใชเปนขอมูลประกอบการทํางาน หรือวาการหาขอมูลเพื่อการศึกษา
ขอมูลที่ดีไมเพียงแคครบถวนแตควรมีความพอเหมาะแกการอานดวย และบางเว็บไซตมีขอมูลแคดานเดียวและขอมูลที่มีเพียง
ดานเดียวสิ่งที่ผูศึกษาจะไดรับก็สิ่งเดียวเชนกันการที่จะใหเนื้อหาควรมีหนาเว็บที่สรางความสนใจและเพิ่มลิงคที่ใหขอมูลเยอะ
จะ ดี ก ว า เ พ ราะ ถ า ห น า เ ว็ บ ไซต ที่ เ ข าไ ป หาค วามรู เ ป ด มามี แ ต ตั วอั ก ษรมั น ก็ ไ ม ต างจากการห าข อ มู ล จาก
วารสารหรือหนังสือพิมพ เพื่อความประทับแกผูเยี่ยมควรมีแคเนื้อความประกอบภาพอยางมาก 2-3 บรรทัด และมีลิงคที่ให
ขอมูลที่ละเอียดอีกภายหลัง จังหวัดที่ตองแกไขดานเนื้อหาเว็บไซตคือ อํานาจเจริญ และจังหวัดยโสธร
3. ทางดานการใช งาน ในป จจุบั นมี การใชง านเว็บ ไซต ในหลายรูป แบบการที่เ ว็บ ไซต ที่ สวยงามอาจสรางความ
ประทับใจแตเว็บไซตเหลานั้นก็ตองแสดงผลไดทุกอุปกรณเพื่อเหมาะแกการใชงานทุกรูปแบบ เพราะสังคมไทยในปจจุบันไมได
ใชแคคอมพิ วเตอร PC ในการหาขอมูลแตมีสิ่งที่พกติดตัวตลอดและหาขอมู ลไดทุกสถานที่นั้นคือ โทรศัพทมือถือที่จะเป น
อุปกรณที่คนสวนมากใชหาขอมูล ในการใชงานการเชื่อมตอที่ลาชาอาจแคสรางขอขัดของหรือเหตุผลที่เปนลบแตถาเชื่อมตอ
ผิดพลาดอาจทําใหเว็บไซตนั้นไมเปนที่นาสนใจ จังหวัดที่ตองแกไขดานการใชงานเว็บไซตคือ อํานาจเจริญ และจังหวัดยโสธร
4. ดานความทันสมัยเพราะการที่เว็บไซตที่เราเขาไปศึกษานอกจากจะมีความนาสนใจแลวการที่เราจะสามารถนํา
ขอมูลนั้นไปใชงานหรือเปนขอมูลในการตัดสินใจอะไรสิ่งที่จะเปนขอมูลขอมูลที่ดีควรมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบาง
ไมใชแคมีขอมูลที่สําคัญแตควรมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองความตองการของผูที่ใชงานเว็บไซตมากที่สุด
จังหวัดที่ตองแกไขดานความทันสมัยของเว็บไซตคือ อํานาจเจริญ และจังหวัดยโสธร
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. พัฒนาเว็บไซตการทองเที่ยวของแตละจังหวัดใหมีรูปแบบและเนื้อหาเหมาะสมกับความตองการของผูใชตาม
องคประกอบเว็บไซตการทองเที่ยวที่มีคุณภาพจากผลการวิจัยในครั้งนี้
2. สรางตัวชี้วัดระดับคุณภาพในการจัดทําเว็บไซตการทองเที่ยวใหเปนมาตรฐาน

.
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บทคัดยอ
การศึ กษาฉบับ นี้มี วัตถุ ป ระสงค เ พื่อศึ กษาอุป นิสั ย การออม แรงจูงใจ และกลุม อางอิง ที่ ส งผลต อพฤติ กรรมการ
ทองเที่ยว และการตั ดสินใจทองเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมของนักท องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ บบสอบถาม
ปลายป ดที่ ผ านการตรวจสอบความเชื่อมั่ นจากกลุ มบุ ค คลที่ มีลั กษณะใกลเ คี ยงกับกลุ มตั วอย าง จํานวน 40 คน และการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ซึ่งแบบสอบถามดังกลาวมีคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.941 และมีคาความสอดคลองเทากับ 0.93 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 200 คน ซึ่งเปนนักทองเที่ยว
ชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสถิติเชิงอนุมานที่ใชทดสอบสมมติฐาน
คือ การวิเ คราะหความถดถอยเชิ งพหุ ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามส วนใหญเปนเพศหญิง อายุ 36 – 45 ป มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานหรือลูกจางบริษัทเอกชน รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 - 20,000 บาท สวนใหญ
เลือกแหลงทองเที่ยวจากประสบการณสวนตัวและอินเทอรเน็ต จุดประสงคหลักในการทองเที่ยวเพื่อพักผอน มีลักษณะการ
ทองเที่ยวกับครอบครัว ระยะเวลาในการทองเที่ยว 3 – 5 วัน และมีคาใชจายในการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ 5,000 –
10,000 บาท/ วัน สํ าหรับ ผลการทดสอบสมมติฐ านการวิจัย พบวา อุปนิสัย การออม แรงจูงใจ และกลุ มอางอิง สง ผลต อ
พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังพบวา แรงจูงใจ กลุม
อา งอิ ง และพฤติ ก รรมการท อ งเที่ ย วส ง ผลต อ การตั ด สิ น ใจท อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมของนั กท อ งเที่ ย วชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร
คํ าสํ าคั ญ : อุป นิสั ย การออม, แรงจูง ใจ, กลุ ม อางอิง , พฤติ กรรมการท องเที่ ย ว, การตั ด สิ นใจท องเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรม,
นักทองเที่ยวชาวไทย
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Abstract
This research was aimed primarily to study the saving habits, motivation and reference group
affecting travel behaviors and cultural tourism decisions of Thai tourists in Bangkok. Close-ended
questionnaires were tested for the reliability by 40 people with similar characteristics to the sample, and
verified content validity for data collection by an advisor and three experts, which questionnaires had the
reliability accounting for 0.941 and the index of Item objective congruence accounting for 0.93. The
samples consisted of 200 Thai tourists in Bangkok who used to visit cultural tourism attractions. Inferential
statistics used in the hypothesis testing was multiple regression analysis. Research results found that most
of the respondents were female with 36 – 45 years of age, graduated with bachelor’s degree. They were
employees or employed by private companies with monthly income of 10,001 - 20,000 baht. Most of the
respondents chose travel destinations from personal experiences and information from internet. The main
purpose of travel was to relax with their families with the duration of travel between 3 – 5 days and
domestic travel expenses were in approximately 5,000 – 10,000 baht per day. The results of hypothesis
testing demonstrated that the saving habits, motivation and reference group affected cultural tourism
behaviors of Thai tourists in Bangkok. Additionally, saving habits, motivation reference group, and tourism
behaviors also affected cultural tourism decisions of Thai tourists in Bangkok.
Keywords: Saving Habits, Motivation, Reference Group, Travel Behaviors, Cultural Tourism Decision, Thai
Tourists
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บทนํา
การทองเที่ย วเชิง วัฒนธรรมนั้น เปนรูปธรรมการทองเที่ยวประเภทหนึ่ง ซึ่งเนนความสําคัญ กับแหล งทองเที่ยวที่
เกี่ยวของกับมรดก ประเพณีที่สืบทอดตอ ๆ กันมา และวัฒนธรรมที่ดึงดูดความสนใจ โดย สิ่งที่ดึงดูดความสนใจนักทองเที่ยว
นั้นมีหลายอยาง อาทิ วิถีชีวิต พิพิธภัณฑ การแสดง แหลงโบราณคดี ศิลปะ ละคร การแสดงดนตรีสากล และการแสดงดนตรี
พื้นบาน ประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา หัตถกรรมงานฝมือ และการกระทําอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับวัฒนธรรม ดังนั้น วัฒนธรรม
ที่นํามาใชประโยชนในการทองเที่ยวจึงมีความหมายรวมถึง สถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ที่มนุษยสรางขึ้นมา ไดแก สถานที่สําคัญ
ทางประวัติศาสตรโบราณ วัตถุโบราณสถาน ศิลปวัตถุ พิพิธภัณฑสถาน ลักษณะการประกอบอาชีพที่มีความโดดเดน สถานที่
แสดงทางดานขนบธรรมเนียมประเพณี การละเลนพื้นเมืองตาง ๆ งานหัตถกรรม และสินคาในทองถิ่นตาง ๆ ตลอดจนวิถีชีวิต
ความเปนอยู เปนตน (ชายชาญ ปฐมกาญจนา, 2557)
ทั้งนี้ พฤติกรรมการออม (Saving Habits) ของนักทองเที่ยวอาจถือไดวา เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหชาวไทยเดินทาง
ทองเที่ยวภายในประเทศลดลง เนื่องจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ําสงผลใหนักทองเที่ยวใชจายดานการทองเที่ยว
อยางระมัดระวัง โดยคํานึงถึงความคุมคาเงินมากขึ้น ซึ่งจากการศึกษาวิจัยของ Canova et al. (2005) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับ
โครงสรางลําดับขั้นของแรงจูงใจในการออม พบวา ในขั้นต่ําสุดกลุมตัวอยางมีแรงจูงใจในการออมเพื่อการทองเที่ยวและงาน
อดิเรก นอกจากนี้ แรงจูงใจถื อเปนอีกปจจัยหนึ่ง ที่ทําใหเกิด การตัด สินใจทองเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมที่ลดลงนอยลง เนื่องจาก
แรงจูงใจเปนพลังผลักดันใหคนมีพฤติกรรม และยังกําหนดทิศทางรวมทั้งเปาหมายของพฤติกรรมนั้นดวย
จากการศึกษาพฤติ กรรมการบริโ ภคของนักทองเที่ย วของ วจนะ ภู ผานี (2557) พบวา พฤติกรรมการตัด สินใจ
ทองเที่ ยวนอกจากจะเกิดขึ้ นจากปจจัย ดานการออมและปจจัย ภายในเชน ป จจัยด านแรงจูงใจแลว (Motivation) ควรมี
การศึกษาถึงกลุมอางอิง (Reference Groups) บางกลุม โดยอาจจะเปนครอบครัว เพื่อนสนิท เพื่อนรวมงาน เพื่อนรวมอาชีพ
รวมสถาบัน รวมองคกรและกลุมบุคคลตาง ๆ ในสังคม ที่อาจมีสวนสําคัญในการกอใหเกิดพฤติกรรมการทองเที่ยวของผูบริโภค
ทั้งนี้เนื่องจากกลุมอางอิงจะมีอิทธิพลตอบุคคลมากในดานพฤติกรรมการดําเนินชีวิต เพราะจะเปนแนวทางความคิด ซึ่งทําให
บุคคลคลอยตาม เพื่อใหไดรับการยอมรับจากกลุม จึงทําใหกลุมอางอิงมีอิทธิพลตอการตัดสินใจทองเที่ยว
จากการเปลี่ ยนแปลงและผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่ง แวดลอม อาจสง ผลอยางยิ่งต อการ
ตัดสินใจทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักทองเที่ยวไดเปนอยางมาก ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับอุปนิสัยการออม
แรงจูงใจ และกลุมอางอิง เพื่อจะไดทราบวา ปจจัยดังกลาวมีปจจัยใดบางที่สงผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอัน
กอใหเกิดการตัดสินใจทองเที่ยว โดยขอมูลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ กรมการทองเที่ยวหรือธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
สามารถนําไปใชเปนแนวทางประกอบการวางแผนการบริหารการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไดอยางถูกตองเหมาะสม อันจะ
นําไปสูการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
งานวิจัย ในครั้ ง นี้มีวัต ถุ ประสงคเ พื่ อศึกษาอุป นิสั ยการออม แรงจูง ใจ และกลุ มอางอิงที่ ส ง ผลต อพฤติ กรรมการ
ทองเที่ยวและการตัดสินใจทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรม
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอุปนิสัยการออม
โดยทั่วไป การออม จะเกิดขึ้น ก็ตอเมื่อบุคคลนั้นมีรายไดมากกวาการจายของเขา ทางที่จะเพิ่มเงินออมใหแก บุคคล
อาจทําไดโดย การพยายามหาทางเพิ่มรายไดใหม ากขึ้นดวยการทํ างานมากขึ้น ใช เวลาวางในการหารายไดพิเศษ หรือการ
ปรับปรุงงาน ที่ทําอยูใหมีประสิทธิภาพมีรายไดสูงขึ้น เปนตน นอกจากนั้น การลดรายจาย ลงดวยการรูจักใชจาย เทาที่จําเปน
และเหมาะสมก็จะทําใหมีการออมเกิดขึ้นไดเหมือน (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2547 อางใน นคร ศิริอนันตเจริญ, 2557)
การจะมี เ งินเหลื อเก็บ ออมหรื อไม นั้นขึ้ นอยูกับ การสร างอุป นิสัย การออมและการจัด การรายจายอย างมีวิจัย ซึ่ง การสร าง
อุปนิสัยการออมสามารถทําไดดังนี้ (หนังสือพิมพคมชัดลึก, 2558) ประการแรก ตองตั้งเปาหมายการออมวาจะออมไปเพื่อ
อะไร ประการที่สอง จดบัญชีรายรับ-รายจายเปนประจําทุกวัน และประการที่สาม เลือกใชสิทธิประโยชนทางภาษี ผลิตภัณฑ
ทางการเงินบางประเภท อุปนิสัยการออมดังกลาว อาจกลาวไดวาเปนพฤติกรรมที่กอใหเกิดพฤติกรรมการทองเที่ยวและการ
ตัดสินใจทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยความคิดเห็นของนักวิช าการตออุปนิสัยการออมเพื่อการทองเที่ยวที่มีความเหมือนกัน
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ประกอบดวย การเก็บเงินออมอยางตอเนื่องเพื่อเปนคาใชจายในการทองเที่ยว และการแบงเงินออกไวหลายสวน รวมถึงการมี
เงินออมเพื่อการทองเที่ยว สวนความคิดเห็นของนักวิชาการตออุปนิสัยการออมเพื่อการทองเที่ยวที่มีความคิดเห็นแตกตางกัน
ประกอบดวย การทํางบประมาณการใชจายสวนตัวเพื่อใหรูวาจะตองมีเงินออมเทาไหรสําหรับไปใชทองเที่ยว การออมเงินเปน
รายเดือนสําหรับใชเพื่อการทองเที่ยว การแบงเงินรายไดที่ไดรับปจจุบันไปใชสําหรับการทองเที่ยวโดยไมตองมีการออมเงิน
การเก็บเงินออมเปนกอนเพื่อนําไปใชสําหรับการทองเที่ยว การนําเงินออมที่มีอยูไปใชในการทองเที่ยว ทําใหชีวิตมีความสุข
และอุปนิสัยการออมเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหทานมีชีวิตที่มีความสุขที่ไดรับจากการทองเที่ยว
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ
Schiffman & Kanuk (1991) ไดใหความหมายของคําวา “แรงจูงใจ” (Motivation) ไววา แรงจูงใจ หมายถึง พลัง
กระตุนหรือแรงขับภายในของบุคคลซึ่งกระตุนใหบุคคลปฏิบัติ การเกิดแรงจูงใจในบุคคลนั้นเกิดขึ้นในสภาวะที่บุคคลมีความ
ตองการ เมื่อเกิดความตองการก็จะทําใหเกิดแรงขับเพื่อสนองตอบความตองการทั้งทางรางกาย (Physiological Needs) และ
ความต องการทางด านจิ ต วิท ยา (Psychological Needs) แรงจูง ใจดั ง กล าว อาจกล าวได วา เป นแรงจูง ใจที่ กอให เ กิ ด
พฤติ กรรมการทองเที่ย วและการตั ด สินใจทองเที่ ย วเชิ ง วัฒนธรรม โดยความคิด เห็ นของนักวิชาการต อแรงจูงใจเพื่อการ
ทองเที่ยวที่มีความเหมือนกัน ประกอบดวย วัฒนธรรมไทยเปนสิ่งนาเรียนรู การบอกเลาเกี่ยวกับเอกลักษณของวัฒนธรรมไทย
ความต องการที่จะเพิ่ม พูนความรู เกี่ยวกับวัฒนธรรมเพิ่ม มากขึ้ น ความหลากหลายและความแตกต างของวัฒ นธรรม การ
เดินทางไปทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแตละที่ไมลําบาก ความชอบเปนการสวนตัวเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความภูมิใจตอวัฒนธรรม
ไทย ความสนุกสนานและความเพลิดเพลิน และมีความคิดเห็นที่แตกตางกันในเรื่องของคาใชจายในการทองเที่ยวที่ไมสูง
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลุมอางอิง
กลุมอางอิง คือ กลุมบุค คลใด ๆ ซึ่งคานิยม (Values) ปทัสถาน (Norms) ทั ศนคติ (Attitudes) และความเชื่ อ
(Beliefs) ของเขาได ถู กนํามาใช เ ปนแนวทางเพื่ อแสดงพฤติ กรรมโดยบุ คคลใดบุค คลหนึ่ง หรื ออาจจะเป นกลุ มบุ ค คลซึ่ง
แนวความคิด หรื อคานิย มของพวกเขากําลั งถู กนํามาใช โดยบุ คคลใดบุค คลหนึ่ง เพื่ อเปนพื้ นฐานในการแสดงพฤติกรรมใน
ปจจุบัน โดยกลุมอางอิง อาจจะเปนบุคคลหรือกลุมบุคคลซึ่งมีอิทธิพลสําคัญตอพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (Mowen &
Minor, 1988; Hawkins, Best & Coney, 1998; Engel, Blackwell & Miniard, 1990) กลุมอางอิงดังกลาว อาจกลาวไดวา
เปนลักษณะของกลุมอางอิงที่กอใหเกิดพฤติกรรมการทองเที่ยวและการตัดสินใจทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยความคิดเห็นของ
นักวิชาการตอกลุ มอางอิงเพื่อการทองเที่ ยวที่มีค วามเหมื อนกัน ประกอบดวย บุค คลที่มีชื่อเสียง ผูเชี่ยวชาญ บุค คลทั่วไป
ผูบริหาร ความรูและประสบการณของกลุมอางอิง ความมั่นใจในบุคลิกภาพของกลุมอางอิง การเชื่อถือคําแนะนําของกลุ ม
อางอิง และกลุมอางอิงมีผลตอการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
4. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการทองเที่ยว
พฤติ กรรมการท องเที่ ยว (Travel Behaviors) เป นการกระทํ าทุ กอยางของนักทองเที่ย วไมวาการกระทํ านั้น
นักทองเที่ยวจะรูตัวหรือไมรูตัวก็ตาม และบุคคลอื่นจะสังเกตการกระทํานั้นไดหรือไมก็ตามก็เพื่อมุงตอบสนองสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน
สภาพการณใดสภาพการณหนึ่ง โดยพฤติกรรมภายนอกของนักทองเที่ยว (Tourist’s Overt Behavior) เปนพฤติกรรมที่ผูอื่น
สังเกตไดโดยอาศัยประสาทสัมผัส สวนพฤติกรรมภายในของนักทองเที่ยว (Tourist’s Covert Behavior) เปนการทํางานของ
อวัยวะตาง ๆ ภายในรางกายรวมทั้งความรูสึกนึกคิดและอารมณที่ถูกควบคุมอยูภายในจะมีความสัมพันธกัน โดยพฤติกรรม
ภายในจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมภายนอกเปนสวนใหญ (นิรันดร ทัพไชย, 2548) พฤติกรรมการทองเที่ยวดังกลาว อาจกลาว
ไดวาเปนลักษณะของพฤติกรรมการทองเที่ยวที่ทําใหเกิดการตัดสินใจทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยความคิดเห็นของนักวิชาการ
ตอพฤติกรรมการทองเที่ย วที่มีค วามเหมือนกัน ประกอบดวย เปาหมายของการท องเที่ ยว การเลือกกระทํ ากิจกรรม และ
วางแผนการเดินทางลวงหนา สวนความคิดเห็นของนักวิชาการตอพฤติกรรมการทองเที่ยวที่ทําใหเกิดการตัดสินใจทองเที่ยวเชิง
วัฒ นธรรมที่ แตกตางกัน ประกอบด วย โอกาสหรือการวางจากภารกิจประจํา การศึ กษาข อมูล การแนะนํารูจัก และการ
เดินทางตามลําพังหรือไปกับสมาชิกที่ชอบการทองเที่ยวเหมือนกัน
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
นักวิชาการในอดีตไดกลาวถึงความหมายของ การตัด สินใจ (Decision) ไววา การตัดสินใจเปนกระบวนการทาง
ความคิดที่เกิดจากองคประกอบ 2 ประการ คือองคประกอบของตัวบุคคลกับองคประกอบดานสิ่งแวดลอม ที่เกิดจากความ
คาดหวัง เปาหมาย แรงจูงใจ การรับรู เจตคติ อาชีพ ครอบครัว และตัวบุคคล ซึ่งการตัดสินใจจะเปนแตเพียงความตั้งใจที่ดี
เทานั้น จนกวาการตัดสินใจนั้นกลายเปนการดําเนินการปฏิบัติ โดยการตัดสินใจถือไดวาเปนกระบวนการสําคัญขององคการ ที่
ผูบริหารจะตอง กระทําอยูบนพื้นฐานของขอมูลขาวสาร (Information) ซึ่งไดรับมาจากโครงสรางองคการ พฤติกรรมบุคคล
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และกลุมในองคการ สําหรับการตัดสินใจองคกรจะเปนกระบวนการที่จะแกไขปญหาขององคกร โดยการคนหาทางเลือก และ
เลือกทางเลือกหรือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อบรรลุเปาหมายขององคการที่ไดกําหนดไว (ถวิล เกื้อกูลวงศ, 2530; อานันท
ทาปทา, 2533; บุญมี บุญมั่น, 2535; Gibson, Ivancevich & Donnelly, 1979; Jones, 2004) การตัดสินใจดังกลาว อาจ
กลาวได วาเปนลั กษณะของการตั ดสินใจท องเที่ย วเชิงวัฒ นธรรม โดยความคิดเห็ นของนักวิชาการตอการตัดสินใจที่มีความ
เหมือนกัน ประกอบดวย การวางแผนล วงหนา การเตรี ยมงบประมาณไวล วงหนา การไดรั บข อมู ลและคําแนะนําจากผู มี
ประสบการณ ความชอบส วนตัว การได รั บ คํ าเชิ ญ ชวนจากคนใกล ชิ ด และการศึ กษาข อมู ล จากการประชาสั ม พั นธข อง
หนวยงานรัฐและเอกชน สวนความคิดเห็นของนักวิชาการตอการตัดสินใจทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ประกอบดวย
ความรูและความเพลิดเพลินสนุกสนาน การเดินทางที่อยางสะดวก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของชาติ
6. แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) หมายถึง การศึกษาหาความรูในพื้นที่หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะที่
สําคัญทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม มีการบอกเลาเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษยผานทางประวัติศาสตรอัน
เปนผลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม องคความรู และการใหคุณคาของสังคม โดยสถาปตยกรรมที่มีคุณคาหรือสภาพแวดลอมอยาง
ธรรมชาติ ที่สามารถแสดงออกใหเห็นถึงความสวยงามและประโยชนที่ไดรับจากธรรมชาติ สามารถสะทอนใหเห็นถึงสภาพชีวิต
ความเปนอยูของคนในแตละยุคสมัยไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือขนบธรรมเนียมประเพณี (ไกร
ฤกษ ปนแกว, 2556) การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดังกลาว อาจกลาวไดวาเปนลักษณะของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดย
ความคิดเห็นของนักวิชาการตอการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีความเหมือนกัน ประกอบดวย ศิลปะของไทย การจักสาน สิ่ง
ปลูกสรางและสถาปตยกรรม การทอผา งานประเพณีตาง ๆ และดนตรีและนาฏศิลป
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
Wahab, Crampon and Rothfield (1976 อางใน เลิศพร ภาระสกุล, 2556) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับอุปนิสัยการ
ออม พบวา การซื้อสิ นค าหรื อบริ การทางการท องเที่ ยวเป นการซื้ออย างมี จุด มุ งหมายและเป นพฤติกรรมที่ มีลั กษณะเด น
เฉพาะตั ว แตกต างจากสิ นค าอื่น โดยค าใช จายในการท องเที่ ย วมาจากการออมและการวางแผนการเงิ นเอาไวล วงหนา
นักทองเที่ยวจึงจําเปนตองยอมรับวา การทองเที่ยวจะตองทําใหเงินที่ออมพรองไป สําหรับการศึกษาดานแรงจูงใจ Kim &
Prideaux (2005) พบวา แรงจูง ใจสงผลต อพฤติกรรมการทองเที่ ยวของนักท องเที่ย วชาวต างประเทศที่แ ตกต างกัน โดย
นักท องเที่ ย วชาวอเมริ กัน กับ นักท องเที่ ย วชาวออสเตรเลี ย จะให ค วามสนใจกั บ ประวัติ ศ าสตร แ ละวั ฒ นธรรมมากกว า
นักทองเที่ยวชาวญี่ปุนและนักทองเที่ยวชาวจีน ในขณะที่นักทองเที่ยวชาวญี่ปุน และนักทองเที่ยวชาวจีน จะสนใจเรื่องการ
ผอนคลาย พักผอน รับประทานอาหาร ซื้อของ มากกวานักทองเที่ยวชาวอเมริกัน กับนักทองเที่ยวชาวออสเตรเลีย ในสวนของ
กลุมอางอิง พรทิพย บุญเที่ยงธรรม (2555) ไดทําการศึกษาวิจัยพบวา บุคคลที่มีสวนสําคัญตอการตัดสินใจเดินทางมาเที่ยว
ตลาดน้ําในเขตตลิ่งชันมากที่สุด คือ ญาติหรือบุคคลในครอบครัว นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยของ You, O’Leary, Morrison
and Hong (2000) ที่ไดทําการศึกษากลุมบุคคลที่มีผลตอการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวอังกฤษ พบวานักทองเที่ยวชาว
อังกฤษตัดสินใจทองเที่ยวกับครอบครัวและทองเที่ยวกับเพื่อน
สําหรับพฤติกรรมการทองเที่ยว Choi Soojin (2007) พบวา พฤติกรรมของชาวจีนแผนดินใหญที่ตัดสินใจเลือก
เดินทางมาท องเที่ ยวยัง ประเทศจีนด วยเหตุผลที่ วา ประเทศจีนเป นแหล งทองเที่ยวเพื่อการพักผ อน ทั้ง นี้ จุฑ าภรณ ฮาร ล
(2557) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทยของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ พบวา
ผูมีส วนร วมตัดสิ นใจเกี่ยวกับการท องเที่ย วในตางประเทศ แรงจูง ใจในการเดินทางทองเที่ย วมี ผลต อการตั ดสินใจเดินทาง
ทองเที่ยวในประเทศไทยของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ นอกจากนี้งานวิจัยของ น้ําฝน จันทรนวล (2555) ที่ไดศึกษาปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวจีนที่มาทองเที่ยวเมืองไทย พบวา พฤติกรรมการทองเที่ยวเปนปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจเลือกมาทองเที่ยวประเทศไทย
ระเบียบวิธีวิจัย
ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ โดยเลือกใชวิธีการสํารวจดวยแบบสอบถามที่สรางขึ้นและได
กําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยไวดังนี้
ประชากรที่ใชศึกษา คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยตัดสินใจทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ตัวอยางที่ใชศึกษา คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อายุ 25 ปขึ้นไป มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และ
เคยตัดสินใจทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยาง โดยการคํานวณคา Partial R2 เพื่อ
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นําไปประมาณคาขนาดตัวอยางดวยใชโปรแกรมสําเร็จรูป G*Power ซึ่งเปนโปรแกรมที่สรางจากสูตรของ Cohen (1977)
ผานการตรวจสอบและได รั บ การยอมรั บจากนักวิจัย จํานวนมากสํ าหรับ การกําหนดขนาดตั วอยางให ถู กต องและทันสมั ย
(นงลักษณ วิรัชชัย, 2555) โดยมีคาขนาดอิทธิพล (Effect Size) เทากับ 0.1049724 จํานวนตัวแปรทํานายเทากับ 5 อํานาจ
การทดสอบ (1-ß) เทากับ 0.95 (Cohen, 1977) จึงไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 182 ตัวอยาง ซึ่งผูวิจัยไดเก็บขอมูลจาก
ตัวอยางสํารองรวมเปนจํานวนทั้งสิ้น 200 ตัวอยาง
การสุมตัวอยาง ผูวิจัยเลือกใชการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) ซึ่งประกอบดวย 1) การ
สุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive Sampling ) โดยกําหนดพื้นที่ในการเก็บขอมูลโดยแบงตามแหลงทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมไทย ไดแก เขตตลิ่งชัน เขตบางคอแหลม เขตบางแค เขตบางซื่อ เขตภาษีเจริญ เขตมีนบุรี และเขตยานนาวา รวม
ทั้งสิ้น 7 เขต (กรมการทองเที่ยว, 2555) จากนั้นจึงใช 2) การสุมตัวอยางแบบสัดสวน (Proportional Sampling) โดยการ
คํานวณสัดสวนของจํานวนตัวอยางที่จะเก็บขอมูลในแตละเขต เพื่อใหขอมูลมีการกระจายตัวและนาเชื่อถือ และใช 3) วิธีการ
สุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) อีกครั้ง เพื่อเจาะจงเลือกเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางที่เคยทองเที่ยวในแหลง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยนําแบบสอบถามที่ไดจัดเตรียมไวไปทําการจัดเก็บขอมูล ณ บริเวณแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษใน
กรุงเทพมหานครใน 7 พื้นที่ จนครบจํานวน 200 ตัวอยางตามที่กําหนดไว
เครื่อ งมือ ที่ใชใ นการศึกษาครั้ งนี้ คือ แบบสอบถามปลายป ดที่ผ านการทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาและภาษาที่ใช และความสอดคลองระหวาง
ขอคําถามและวัตถุประสงค จากนั้นจึงนําไปทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) จํานวน 40 ชุด พบวา มีคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามโดยรวมเทากับ 0.941 โดยคําถามในแตละดานมีระดับความเชื่อมั่นอยูระหวาง 0.786 – 0.847 ซึ่งมีระดับความ
เชื่อมั่นเปนไปตามเกณฑ (Nunnally, 1978)
สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห ข อ มู ล ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ประกอบด วย ก) สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ได แ ก ค า ความถี่
(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ ข)
สถิติเชิงอนุมาน ที่ใชคือ การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
จากการสํารวจผูตอบแบบสอบถามจํานวน 200 คน พบวา สวนใหญเพศหญิง คิดเปนรอยละ 58.5 อายุ 36 – 45 ป
คิดเปนรอยละ 34.5 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 72.0 มีอาชีพพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ
30.0 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 - 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 35.0 สวนใหญเลือกแหลงทองเที่ยวจากประสบการณ
สวนตัวและอินเทอรเน็ต จํานวนที่เทากัน คิดเปนรอยละ 21.5 มีจุดประสงคหลักในการทองเที่ยวเพื่อพักผอน คิดเปนรอยละ
43.2 มีลักษณะการทองเที่ยวกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 40.0 มีระยะเวลาในการทองเที่ยว 3 – 5 วัน คิดเปนรอยละ 46.5
สวนใหญมีคาใชจายในการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ 5,000 – 1,000 บาท/ วัน นอกจากนี้ สวนใหญมีความคิดเห็นวา
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีความนาสนใจมาก คิดเปนรอยละ 67.5 โดยมีความคิดเห็นวา การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมควร
ไดรับการอนุรักษอยางยิ่ง คิดเปนรอยละ 81.0 และเมื่อกลาวถึงการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สวนใหญนึกถึงการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมดานงานประเพณีตาง ๆ คิดเปนรอยละ 23.1
2. ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย อุปนิสัยการออม แรงจูงใจ และกลุมอางอิงที่สงผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยว
และการตัดสินใจทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ
มีผลการศึกษาดังนี้
ตารางที่ 1 การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุของอุปนิสัยการออม แรงจูงใจ กลุมอางอิงที่สงผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยว
ของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
ปจจัย
อุปนิสัยการออม
แรงจูงใจ

B
0.36
0.51

Beta
0.33
0.34

t
6.49
6.37

Sig
0.00*
0.00*
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กลุมอางอิง

0.37

0.29

5.07

0.00*

Adjusted R2 = 0.693, F = 146.770, *p < 0.05
จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ พบวา อุปนิสัยการออม แรงจูงใจ และ
กลุมอางอิงสงผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ 69.3 อยางมี
นัย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 โดยที่ แ รงจูง ใจส ง ผลต อ พฤติ กรรมการท อ งเที่ ย วของนั กท องเที่ ย วชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร มากที่สุด รองลงมา ไดแก อุปนิสัยการออม และกลุมอางอิง ตามลําดับ
ตารางที่ 2 การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุของอุปนิสัยการออม แรงจูงใจ กลุมอางอิง และพฤติกรรมการทองเที่ยวสงผลตอ
การตัดสินใจทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
ปจจัย
อุปนิสัยการออม
แรงจูงใจ
กลุมอางอิง
พฤติกรรมการทองเที่ยว
Adjusted R2 = 0.648, F = 89.1000, *p < 0.05

B
0.03
0.23
0.35
0.24

Beta
0.03
0.20
0.35
0.31

t
0.75
0.20
5.42
4.03

Sig
0.56
0.00*
0.00*
0.00*

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ พบวา แรงจูงใจ กลุมอางอิง และ
พฤติกรรมการทองเที่ยวสงผลตอการตัดสินใจทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเปน
รอยละ 64.8 อยางมีนัย สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 โดยที่กลุม อางอิงสงผลตอการตัดสิ นใจทองเที่ย วเชิงวัฒนธรรมของ
นักทองเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร มากที่สุด รองลงมา ไดแก พฤติกรรมการทองเที่ยว และแรงจูงใจ ตามลําดับ
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยดังกลาว ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลไดตามสมมติฐานการวิจัย ไดดังนี้
อุปนิสัยการออมสง ผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้เนื่องจากการเดิ นทางท องเที่ ยวในแตละครั้ งย อมมี คาใช จายเกิดขึ้น ซึ่งนักทองเที่ยวมัก มี การวางแผนไวล วงหนาเพื่ อ
กําหนดงบประมาณสําหรับการเดินทางทองเที่ยวของตนเอง การออมจึงเปนวิธีการหนึ่งในการจัดหางบประมาณเพื่อไวใชจาย
ในการเดินทางทองเที่ยว ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับแนวคิดเรื่อง วิธีการออมเงินเพื่อการทองเที่ยวของ ปาจรีย ปานขาว
(2557) ซึ่งอธิบายวา นักทองเที่ยวมีความจําเปนที่จะตองใชเงินเพื่อสรางประสบการณกับโลกที่เปลี่ยนไป การออมเงินเพื่อการ
ทองเที่ยวนั้นเปนเรื่องงาย เพียงแตตองรูวิธีการออมเงิน โดยการเพิ่มรายไดและลดรายจาย ซึ่งจะทําใหนักทองเที่ยวมีเงินออม
เพื่อการเดินทางทองเที่ยวไดอยางมีความสุข และสอดคลองกับงานวิจัยของ กุศล สุนทรธาดา และธารทิพย จินดาคํา (2557)
ที่ได ศึกษาการออมของครัวเรือนไทย: มองภาพสะทอนจากครั วเรื อนคนรุ นเกิดล าน ที่พบวา ปจจัยที่ มีผลตอการออมของ
ครัวเรือนไทยที่มีประชากรรุนเกิดลาน ซึ่งหมายถึงประชากรที่เกิดระหวางป พ.ศ.2506 ถึงป พ.ศ.2526 โดยเปนชวงที่ประเทศ
ไทยมีอัตราการเกิดเกินกวาลานคนตอปนับถึงป พ.ศ.2554 (ปราโมทย ประสาทกุล, 2550) ซึ่งปจจัยที่สงผลตอประชากรใน
กลุมดังกลาว ไดแก รายไดและรายจายเฉลี่ยตอเดือน ดังนั้นการเพิ่มรายไดและลดรายจายจึงเปนมาตรการที่ทั้งครัวเรือนคนรุน
เกิดลานและภาครัฐตองดําเนินการอยางเรงดวน โดยครัวเรือนควรมีการกําหนดเงินออมในแตละเดือนกอนนําไปใชจาย
แรงจูง ใจสง ผลตอพฤติกรรมการท องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมของนักทองเที่ย วชาวไทยในเขตกรุง เทพมหานคร ทั้ง นี้
เนื่องจากสิ่งดึงดู ดใจนักทองเที่ย วที่นิยมการทองเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมนั้นมี ดวยกันหลากหลายปจจัย ไดแก การคมนาคม สิ่ ง
อํานวยความสะดวก สิ่งดึงดูดใจของสถานที่ทองเที่ยว ความชื่นชอบสวนบุคคล รวมทั้งความปลอดภัยของสถานที่ทองเที่ยว ซึ่ง
ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของนพวรรณ พรมเพ็ญ (2558) ที่ไดศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมประเภทตาง ๆ ของจังหวัดสุโขทัย และพบวา ปจจัยดึงดูดที่ทําใหเกิดพฤติกรรมของนักทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
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และตรงกับ ผลการศึกษาวิจัย ในครั้ งนี้ได แ ก สถานที่ ท องเที่ย ว วัฒนธรรม สิ่ งดึ ง ดูด ใจ ความชื่ นชอบในวัฒ นธรรมท องถิ่ น
ประสบการณทางกิจกรรมในการทองเที่ยว และความปลอดภัยในการทองเที่ยว
กลุมอางอิงสงผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง นี้
เนื่องจากกลุ มอางอิงถือไดวา เปนกลุมบุค คลที่มี อิทธิพ ลตอพฤติกรรมของนักทองเที่ย วมากที่สุด เพราะเปนกลุมบุ คคลซึ่ง
นักทองเที่ยวคนนั้น อาจจะยึดถือเอาเปนแบบอยางในการเดินทางทองเที่ยว ซึ่งบุคคลนั้นเปนบุคคลที่มีความนาเชื่อถือ มีความ
โดดเดน มีชื่อเสียง นักทองเที่ยวจึงนําวิถีชีวิตของบุคคลดังกลาวมาใชเปนแบบอยางในพฤติกรรมการทองเที่ยว ซึ่งผลดังกลาวมี
ความสอดคลองกับแนวคิดเรื่อง กลุมอางอิงของ Yorburg (1982) และ Landis (1986) ซึ่งอธิบายไดวา พฤติกรรมของกลุม
อางอิงจะมีสวนในแงของการเปนเครื่องมือใหความรูอยางดียิ่งดีตอการกระทําพฤติกรรมใด ๆ และเปนตัวกําหนดบรรทัดฐาน
ของการกระทําอันจะสงผลตอการสรางพฤติกรรมใหมของบุคคล
อุปนิสัยการออมไมสงผลตอการตัดสินใจทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้เนื่องจากในการตัดสินใจทองเที่ยวแตละครั้งนักทองเที่ยวอาจจะใช หรือไมใชเงินออมที่มี เพื่อการทองเที่ยวในแตละครั้ง
ซึ่งการตัดสินใจทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแตละครั้งนั้นอาจเกิดจากปจจัยหรือองคประกอบอื่น เชน ปจจัยสวนบุคคลที่เกิดจาก
ความตองการทองเที่ ยว ปจจัย ดานเศรษฐกิจในยุค ปจจุบัน ป จจัยดานการรับรูขอมูลขาวสารจากสื่อต างๆ ดังนั้นเมื่อปจจัย
ตางๆเหลานี้เขามามีสวนเกี่ยวของกับนักทองเที่ยว จึงทําใหเกิดการตัดสินใจโดยไมไดคํานึงถึงอุปนิสัยการออม ซึ่งผลการศึกษา
ดังกลาวขัดแยงกับ การศึกษาของ Canova et al. (2005) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางลําดับขั้นของแรงจูงใจในการออม
พบวา ในลํ าดั บ ขั้ นต่ํ าสุ ดของแรงจูง ใจในการออม กลุ ม ตั วอย างมี แ รงจูงใจในการออมเพื่ อการทองเที่ ย วและงานอดิ เ รก
แรงจูง ใจส ง ผลต อการตั ด สิ นใจท องเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมของนักทองเที่ ย วชาวไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้ ง นี้
เนื่องจากการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปนการศึกษาหาความรูในพื้นที่หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะที่สําคัญทางประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรม โดยสถาปตยกรรมที่มีคุณคาหรือสภาพแวดลอมอยางธรรมชาติ สามารถสะทอนใหเห็นถึงสภาพชีวิต ความเปนอยู
ของคนในแตละยุคสมัยไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือขนบธรรมเนียมประเพณี ลักษณะตาง ๆ
เหลานี้จึงเปนปจจัยที่สงเสริมใหนักทองเที่ยวเกิดการตัดสินใจทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของกรมการ
ทองเที่ยว (2550 อางในชวัลนุช อุทยาน, ม.ป.ป.) ที่ไดทําการศึกษา พฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยในโครงการจัดทํา
แผนพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวในเชิงเศรษฐกิจสรางสรรค พบวา ปจจัยสําคัญ 5 ลําดับแรกที่จูงใจใหนักทองเที่ยวชาวไทย
เลือกใชบริการกิจกรรมทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไดแก แหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง ความชื่น ชอบและสนใจดานประวัติศาสตร
วัฒนธรรม วิถีการดําเนินชีวิตของคนในพื้นที่นั้น ๆ คําแนะนําหรือการบอกตอจากเพื่อน/ญาติ/คนรูจัก (Word of Mouth)
และความประทับใจจากการเคยมาทองเที่ยวหรือใชบริการ
กลุม อางอิง สง ผลต อการตั ดสิ นใจทองเที่ยวเชิ งวัฒ นธรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตกรุง เทพมหานคร ทั้ง นี้
เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวโดยสวนใหญมักจะไมไดเกิดการตัดสินใจทองเที่ยวเพียงลําพัง ซึ่งเปนการเดินทางเพื่อความ
ตองการคลายความเหงาหรือความกังวล ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยในอดีตของพรทิพย บุญเที่ยงธรรม (2555) ที่พบวา
บุคคลที่มีสวนสําคัญตอการตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวตลาดน้ําในเขตตลิ่งชันมากที่สุด คือ ญาติหรือบุคคลในครอบครัว และ
การศึกษาวิจัยของ You, O’Leary, Morrison, and Hong (2000) ที่ไดทําการศึกษา กลุมบุคคลที่มีผลตอการทองเที่ยวของ
นักทองเที่ยวชาวอังกฤษ พบวา นักทองเที่ยวชาวอังกฤษตัดสินใจทองเที่ยวกับครอบครัวและทองเที่ยวกับเพื่อน
พฤติ ก รรมการท อ งเที่ ย วส ง ผลต อ การตั ด สิ น ใจท อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมของนั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เนื่องจากพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวแตละคนยอมมีลักษณะที่แตกตางกันออกไป
ตามความชอบและลักษณะนิสั ยสวนบุ คคล จึงทําให เกิด การตัด สินใจที่ จะกระทําตามพฤติกรรมนั้น ซึ่ง ผลดั งกลาวมีค วาม
สอดคลองกับแนวคิดเรื่อง พฤติกรรมการทองเที่ยวของ นิรันดร ทัพไชย (2548) ซึ่งอธิบายวา พฤติกรรมการทองเที่ยวเปนการ
กระทําทุกอยางของนักทองเที่ยว ไมวาการกระทํานั้นนักทองเที่ยวจะรูตัวหรือไมรูตัวก็ตาม และบุคคลอื่นจะสังเกตการกระทํา
นั้นไดหรือไมก็ตาม ก็เพื่อมุงตอบสนองสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสภาพการณใดสภาพการณหนึ่ง โดยพฤติกรรมภายนอกของนักทองเที่ยว
(Tourist’s Overt Behavior) เปนพฤติกรรมที่ผูอื่นสังเกตไดโดยอาศัยประสาทสัมผัส สวนพฤติกรรมภายในของนักทองเที่ยว
(Tourist’s Covert Behavior) เปนการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ภายในรางกายรวมทั้งความรูสึกนึกคิดและอารมณที่ถูก
ควบคุมอยูภายในจะมีความสัมพันธกัน โดยพฤติกรรมภายในจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมภายนอกเปนสวนใหญ นอกจากนี้ผล
การศึกษาดัง กลาวยังสอดคลองกับงานวิจัยในโครงการสํารวจทั ศนคติ และพฤติกรรมดานการทองเที่ยวของชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2553) พบวา เพศชายมีแนวโนมใชการเดินทางทองเที่ยว
เพื่อการเรียนรูและศึกษามากกวาเพศหญิง ขณะที่วัยรุนและกลุมคนเกษียณอายุใชการเดินทางทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูและ
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ศึกษามากกวากลุม คนทํ างาน นอกจากนี้ มีแ นวโนม ที่นักทองเที่ ยว ใช การเดิ นทางท องเที่ย วเพื่ อประกอบกิจกรรมอื่นๆ ที่
ตนเองชื่นชอบ นอกเหนือไปจากการทองเที่ยวเพื่อการพักผอนหยอนใจ เชน การเดินทางทองเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงอนุรักษ การ
เดินทางทองเที่ยวเชิงเทศกาลประเพณี และการทองเที่ยวแบบยอนยุค เปนตน
ขอเสนอแนะ
ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเปนแนวทางในการนําผลการศึกษาไปประยุกตใช ดังนี้
สําหรับการโฆษณาประชาสัมพันธเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ควรมีการวางแผนงานโดยการใชกลุมบุคคล
อางอิง ทั้งคนในครอบครัว เพื่อนสนิท เพื่อนรวมงาน เพื่อนรวมอาชีพ รวมสถาบัน รวมองคกร กลุมบุคคลที่มีชื่อเสียงตาง ๆ ใน
สังคม ผูบริหารแหลงทองเที่ยว ผูเชี่ยวชาญ ผูนําเที่ยว (ไกด) ในการสรางความนาสนใจ การใหขอมูล และใหคําแนะนํากับ
สถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อประชาสัมพันธเชิญชวนใหเกิดความสนใจตอสถานที่ทองเที่ยวมีความเหมาะสม โดยเฉพาะ
การทองเที่ยวเปนกลุมไมวาจะเปนกลุมเพื่อนหรือครอบครัว การมีผูนําเที่ยวที่มีความรูและผูนําเที่ยวนั้นไดเพิ่มพูนความรูอยู
ตลอดเวลา ก็สามารถใหขอมูลที่นาสนใจกับนักทองเที่ยวไดและยังเปนการเพิ่มคุณคาใหกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกดวย
นอกจากนี้ ผูบ ริห ารสถานที่ท องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมควรมี การกําหนดเป าหมายของการท องเที่ ยวในสถานที่ท องเที่ ยวเชิ ง
วัฒนธรรมที่ชัดเจน เชน เปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษไวซึ่งประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงาม ทั้งนี้เพื่อให
นักทองเที่ยวมีทางเลือกสําหรับการเกิดพฤติกรรมการทองเที่ยวไดมากกวาการทองเที่ยวประเภทอื่น ทั้งนี้ เพื่อเปนการสราง
แรงจูง ใจให นักท องเที่ ย วเกิด ความต องการที่ จะมี พ ฤติ กรรมการท องเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรม ผู บ ริ ห ารสถานที่ ท องเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมจะตองทําให นักทองเที่ย วรูสึ กวา การท องเที่ย วเชิง วัฒ นธรรมเป นการทองเที่ ยวที่มี คาใช จายที่ไ มสู ง และมี การ
เดินทางที่ไมลําบาก การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปนสิ่งที่นาเรียนรูโดยเฉพาะการเรียนรูในวัฒนธรรมไทย ผานการบอกเล า
เกี่ยวกับเอกลักษณของวัฒนธรรมไทย เป นสถานที่ทองเที่ ยวที่แ สดงถึงความหลากหลายและความแตกตางของวัฒนธรรม
รวมทั้งทําใหนักทองเที่ยวเกิดความภูมิใจตอวัฒนธรรมไทย ไดรับความสนุกสนานและความเพลิดเพลินจากการทองเที่ยวใน
สถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
สําหรับขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป ผูที่สนใจสามารถทําการศึกษาแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดย
การศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพควบคูกัน ทั้งนี้เนื่องจากในสังคมยุคปจจุบัน พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ผูบริโภคมีความเปลี่ยนแปลงไปเปนอยางมาก ดังนั้นเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกจากผูที่มีพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จึง
ควรทําสัมภาษณเกี่ยวกับความพึงพอใจตอรูปแบบหรือวิธีการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากผูที่มีพฤติกรรมการทองเที่ยว
อยางแทจริง หรือใชการศึกษาแบบระยะยาว (Longitudinal Study) ในการเก็บขอมูลและศึกษาความสัมพันธของปจจัยตางๆ
ที่มีตอพฤติกรรมการทองเที่ยวและการตัดสินใจทองเที่ยว นอกจากนี้ผูที่สนใจยังสามารถทําการศึกษาเปรียบเทียบระหวางการ
ทองเที่ ยวเชิง วัฒนธรรมกับ การทองเที่ ย วประเภทอื่น เพื่ อใหเ ห็ นความเหมื อนหรื อความแตกตางระหวางปจจัยที่ มี ความ
เกี่ยวของกับการตัดสินใจทองเที่ยวไดอยางชัดเจน
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ปฏิบัติงานของเลขานุการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่สังกัดสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ไดแก ก) คุณลักษณะผูนําของผูบังคับบัญชา ดานคุณสมบัติทางวิชาการ และดานความสามารถ
พิเศษ ข) สมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน ดานสมรรถนะตามลักษณะงาน ดานสมรรถนะตามลักษณะของผลลัพธ ดาน
สมรรถนะตามผลของการกระทํา และดานสมรรถนะตามความรู ทักษะ และทัศนคคติ และ ค) จรรยาบรรณวิชาชีพเลขานุการ
ดานความรับผิดชอบและความซื่อสัตย และดานทัศนคคติและการปฏิบัติงาน
คําสํ าคั ญ: คุณลักษณะผู นําของผูบั งคั บบั ญชา, สมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบั ติง าน, จรรยาบรรณวิชาชีพ เลขานุการ,
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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Abstract
This research aim primarily to study leadership attributes of supervisors, essential performance,
secretarial professional ethics affecting the performance of the executive secretary. Close-ended
questionnaires were verified the reliability and content validity for data collection. The samples consisted
of 226 executive secretaries in private higher education institutions affiliated to the Association of Private
Higher Education Institutions of Thailand. By researcher uses multi-stage sampling include simple random
sampling, quota sampling and purposive sampling. Inferential statistics used in the hypothesis testing was
multiple regression analysis. Research results found that factors affecting the performance efficiency of
executive secretaries in private higher education institutions affiliated to the Association of Private Higher
Education Institutions of Thailand at 0.5 statistically significance were a) leadership attributes of
supervisors in terms of academic qualifications and special capabilities, b) essential performance in terms
of job-based performance, outcome-based performance, operational based performance, and knowledge,
skill, and attitude-base performance, and c) secretarial professional ethics in terms of responsibility and
honesty, and attitude and performance.
Keywords: leadership attributes of supervisors, essential performance, secretarial professional ethics,
performance efficiency
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บทนํา
ในปจจุบันบทบาทของเลขานุการในทุก ๆ องคกรตั้งแตระดับองคกรขนาดเล็กจนถึงองคกรขนาดใหญที่ดําเนินการใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ ตางยอมรับวา เลขานุการเปนตัวจักรสําคัญที่ทําใหงานของหนวยงานหรือองคกรดําเนินไป
ได อย างราบรื่นและสัม ฤทธิ์ผล การปฏิบั ติง านในตํ าแหนง เลขานุการอาจมี ป ญหาและอุปสรรคเกิดขึ้ นแตกต างกันออกไป
ผูปฏิบัติงานบางคนอาจมีปญหาเกิดขึ้นจากผูบริหารในฐานะผูบังคับบัญชา ปญหาทางดานสมรรถนะสวนตัวของเลขานุการ
นอกจากนี้ จรรยาบรรณทางวิชาชีพก็ถือเปนอีกหนึ่งปจจัยที่สงผลตอประสิท ธิภาพขององคกร สมาคมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทย ในฐานะองคกรที่มีการปฏิบัติงานแตกตางจากองคกรประเภทอื่น โดยมีหนาที่ในการสรางความรวมมือ
และสงเสริมการสรางสามัคคีระหวางสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และกับการศึกษาอื่น ๆ สรางความรวมมือและใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับการศึกษาแกรัฐบาล หรือองคกรของรัฐบาล สรางความรวมมือและประสานงานในดานวิชาการ การบริหารและการ
ปกครอง ตลอดจนการอื่น ๆ ในระหวางสถาบั นอุด มศึ กษาเอกชนดวยกัน เพื่อใหการศึ กษาแกนักศึ กษาดํ าเนินไปโดยได
มาตรฐานและบังคับผลดีที่สุด รวมทั้งภาระดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยจะเห็นไดวาลักษณะงาน
โดยทั่วไปจะเปนการติดตอ ประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รวมทั้งหนวยงานอื่น ๆ ซึ่ง
ผู บ ริ ห ารของสถาบั นอุด มศึ กษาเอกชนจะต องเข าร ว มเป นสมาชิ ก ของสมาคม โดยมี เ ลขานุ การ ผู ทํ าหน าที่ เ ป นผู ติ ด ต อ
ประสานงานดานตาง ๆ ใหแกผูบริหาร (สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย, 2555)
ดังนั้น เลขานุการจึงเปนบุคลากรในองคกรที่จําเปนตองพัฒนาตนเองใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้น
ผูวิจัย จึงมี ค วามสนใจที่ จะศึ กษาวา คุณลักษณะผู นําของผู บัง คับ บั ญชา สมรรถนะที่จําเป น และจรรยาบรรณทางวิชาชี พ
สามารถนํามาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเลขานุการไดเหมือนกับบุคลากรในองคกร อื่น ๆ ไดหรือไม เพื่อใหทราบถึงระดับ
ความสําคัญของคุณลักษณะของผูบังคับบัญชาที่จําเปนในการปฏิบัติงานดานเลขานุการ สมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
ดานเลขานุการ และจรรยาบรรณทางวิช าชีพ ที่ จําเป นในการปฏิ บั ติ ง านด านเลขานุการ ที่ ส ง ผลต อประสิ ท ธิภ าพในการ
ปฏิ บั ติง านของเลขานุการ ทั้ ง นี้ ผลจากการวิจัยที่ ไ ดจะไปใช ประโยชนเ พื่ อทราบแนวทางในการปรั บปรุ งและพั ฒ นาการ
ปฏิ บั ติ ง านให มี ป ระสิ ท ธิภ าพเพิ่ ม มากขึ้ น และทํ าให ส ถาบั นอุด มศึ กษาเอกชนสามารถนําผลการศึ กษาที่ ไ ด ไ ปใช ใ นการ
พัฒนาการปฏิบัติงานของเลขานุการใหแกองคกรไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทําใหผูสนใจสามารถ
นําผลการศึกษาวิจัยที่ไดไปใชในการวางแผนเพื่อคัดเลือกบุคคลในการทําหนาที่เปนเลขานุการ เพื่อใหมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับนโยบายการปฏิบัติงานของธุรกิจไดเปนอยางดี
วัตถุประสงคของการวิจัย
งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะผูนําของผูบังคับบัญชา สมรรถนะที่จําเปน และจรรยาบรรณ
วิ ช าชี พ ที่ ส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของเลขานุ ก ารผู บ ริ ห ารสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนที่ สั ง กั ด สมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะผูนํา
คุณลักษณะผูนํา อาจกลาวไดวาเปนคุณสมบัติเชิงจิตวิทยาของผูนําที่มีประสิทธิภาพที่จําเปนจะตองสั่งสมใหเกิดขึ้น
อันจะทําใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยคุณสมบัติผูนําทางวิชาการที่มีความเหมือนกัน ประกอบดวย การมี
ความรูในวิชาชีพ และเรื่องทั่วๆ ไปเปนอยางดีและมีการใฝหาความรูอยูเสมอ การมีความสามารถในการคิด มีปญญา และมี
ไหวพริบ ฉลาด ทันคน ทันเหตุการณ และ มีความสามารถในการใชเทคนิคและวิธีการทํางาน การมีความสามารถในการสราง
มนุษยสัมพันธ และสามารถเขากับผูอื่นไดดี และรูจักใชคนและจูงใจใหคนศรัทธา สวนคุณสมบัติผูนําดานบุคลิกภาพที่มีความ
เหมือนกัน ประกอบดวยการมีชีวิตชีวา คลองแคลวและวางตนเหมาะสม และการเห็นประโยชนสวนรวมเหนือกวาประโยชน
สวนตน ในขณะที่ คุณสมบัติ ผูนําดานความสามารถและคุณสมบัติพิเศษที่มีความเหมือนกัน ประกอบดวยการตัดสิ นใจดวย
ความแมนยําและเปนธรรม เพื่อสรางแรงจูงใจและบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
สําหรับคุณลักษณะผูนําดานทางวิชาการที่มีความไมเหมือนกัน ประกอบดวย ความสามารถตัดสินใจและแกปญหา
เฉพาะหนาไดดี สวนคุณลักษณะผูนําดานบุคลิกภาพที่มีความไมเหมือนกัน ประกอบดวยการมีบุคลิกลักษณะที่ดี รูปรางสม
สวนพอเหมาะแกตน การมีความเห็นอกเห็นใจผูอื่น และชอบชวยเหลือสังคม และการแตงกายที่ถูกตองเหมาะสมตามวาระ
และโอกาส ในขณะที่คุณสมบัติผูนําดานความสามารถและคุณสมบัติพิเศษที่มีความไมเหมือนกัน ประกอบดวย ความสามารถ
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ในการจูงใจ เทคนิคในการสรางความสามัคคีขึ้นในหนวยงาน และมีการประสานงานอยางเปนระบบเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
การมีความอดทนตอผลกระทบทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ และความทาทายและทําในสิ่งที่ดีกวาอยูเสมอ รวมทั้งมีความกลาที่
จะยอมรับความเสี่ยง และยอมรับความสูญเสีย
2. แนวคิดและทฤษฎีเรื่องสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะ หมายถึง ความรู ทักษะ และคุณลักษณะของบุคคล ที่แสดงออกดวยการคิดและพฤติกรรม โดยการนําไป
ประยุ กต ใช ที่ส งผลต อการปฏิบั ติง านและมี การพั ฒ นาตนเองอยางต อเนื่อง ทํ าใหส งผลต อความสํ าเร็ จตามมาตรฐานหรื อ
มากกวามาตรฐานที่ไดกําหนดไว องคประกอบของสมรรถนะตามแนวคิดของนักวิชาการแตละทานนั้น มีความเหมือนและมี
ความแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาองคประกอบของสมรรถนะตามที่นักวิชาการไดนําเสนอนั้น สามารถแบงเปนสมรรถนะตาม
ลักษณะงาน สมรรถนะตามลักษณะของผลลัพธ สมรรถนะตามผลของการกระทํา และสมรรถนะตามความรู ทักษะ และทัศคติ
3. แนวคิดและทฤษฎีเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพเลขานุการ
เลขานุการ เปนผูที่ปฏิ บัติงานรับผิ ดชอบขึ้นตรงตอผูบริห ารมีความสํ าคัญและได รับความไววางใจใหช วยแบงเบา
ภาระงานตางๆ สามารถประสานงานและอํานวยความสะดวกบริหารจัดการใหงานของผูบริหารและองคกรประสบความสําเร็จ
โดยราบรื่น และจากความหมายดังกลาวนี้ จะเห็นไดวา เลขานุการ เปนบุคคลที่มีความสําคัญตอความสําเร็จของผูบริหารและ
องคกร เพราะไดรับความไววางใจใหปฏิบัติงานสําคัญไดโดยไมตองมีการควบคุม มีความเชื่อมั่นวา เลขานุการสามารถที่จะ
พิจารณาตัด สินใจภายในของเขตงานของตนได อีกทั้งยัง ชวยประสานงาน ต าง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกให งานประสบ
ผลสําเร็จและเปนตัวแทนในการสรางภาพลักษณที่ดีใหแกผูบริหารและองคกร จึงเปนที่ยอมรับวา เลขานุการเปนตัวจักรสําคัญ
ที่จะทําใหงานของหนวยงานหรือองคกรดําเนินไดอยางราบรื่นและสัมฤทธิ์ผล
เมื่ อพิ จารณาจรรยาบรรณตามที่นักวิช าการได นําเสนอสามารถมองในหลายแงมุ ม ยั งมี ความเหมื อนกันอยูก็คื อ
จรรยาบรรณของวิช าชีพ เลขานุการ จะประกอบดวย การปฏิบั ติตนตามกฎและระเบีย บ การรั กษาความลั บ การมีค วาม
รับผิดชอบ การศึกษาและเรียนรูความกาวหนาทางวิทยาการใหมๆ การติดตอสื่อสารกันอยางมีประสิทธิภาพ การมีพฤติกรรมที่
ดีไมทํ าให เสีย ภาพพจน การไม ใหค วามกระจางแจง กับผู อื่นกอนเวลาอันสมควร การไมดูแ คลนหรือสรางความเสียหายต อ
สถานภาพทางอาชี พ เลขานุการ การมี ทัศ นคติ ที่ ดี ตอสถานภาพของอาชี พ อื่น ๆ กาคํานึง ถึง ความถู กตองและป ญ หาของ
ผูใตบังคับบัญชา และความซื่อสัตยสุจริต ในขณะเดียวกัน จะมีความแตกตางกันในดานการมีมนุษยสัมพันธกับผูรวมงานและ
ผูอื่น การทําตนเปนตัวอยางที่ดี ไมใหเกิดความเสียหายตอชื่อเสียงของตนเองและหนวยงาน การวางตนเหมาะสมกับตําแหนง
หนาที่ ความมานะ อดทนตอตนเอง และงานในหนาที่อยางสม่ําเสมอ และการรูจักคิดอยางมีเหตุผล
4. แนวคิดและทฤษฎีเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง การกระทําของแตละบุคคล ที่มีความสามารถและความพรอม พยายาม
ทุมเทอย างเต็มใจในการปฏิบั ติงาน ของตนอย างคลองแคล ว ดวยความมีร ะเบี ยบ มีกฎเกณฑ ปฏิบัติ งานใหเ สร็จทันเวลา
รวดเร็ว ถูกตอง มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงสรุปไดวาบุคคลจะมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตองเกิดจากความขยัน หมั่ น
เพียรมีความรับผิดชอบและเอาใจใสในงานพรอมดวยจิตใจที่ซื่อสัตย และภักดีตอองคกร งานจึงจะประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายขององคกรที่กําหนดไวหรือดียิ่งขึ้น
จะเห็นไดวาประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงาน ตามแนวคิด ของนักวิชาการแตละทานนั้น มีค วามเหมือนและมีความ
แตกตางกัน เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามที่นักวิชาการไดนําเสนอสามารถมองในหลายแงมุม สามารถแบง
ประเภทของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไดเปน 3 ดาน ประกอบดวย ดานคุณภาพของงาน ปริมาณงาน และการปฏิบัติงาน
โดยมีความเหมือนกันอยูก็คือ ผลงานสามารถถูกนําไปใชประโยชนได ตามเปาหมายของผูบังคับบัญชาเป นอยางดี ผลงานมี
ความถูกตองเปนที่นาพอใจของผูบังคับบัญชา ผลงานที่ไดรับตอบสนองความตองการของทุกฝาย ปริมาณงานที่ไดรับคุมคากับ
คาใชจายที่เกิดขึ้น ทํางานดวยความตั้งใจ เอาใจใส และการทํางานอยางเต็มความสามารถ และมีความแตกตางกัน คือ ผลงาน
ที่ไดรับเกิดจากการทํางานอยางเปนขั้นตอน ปริมาณงานที่ไดรับเปนจํานวนมากเทากับที่มอบหมายไว ปริมาณงานที่ไดรับมี
มากกวาจํานวนที่มอบหมาย ปริมาณงานที่ไดรับคุมคากับเวลาที่ใช รวดเร็วและทันเวลา ทํางานดวยความรวดเร็วเพื่อใหงาน
เสร็จตรงเวลา และทํางานดวยความซื่อสัตยและมีความรับผิดชอบ
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
5.1 งานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะผูนําของผูบังคับบัญชา
งานวิจัย ของ เรมวล นันทศุภวัฒน (2542) ที่พบวา ผูนําที่ทําตัวใหเขาถึงไดงาย เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชา
ปรึกษาหารือ ใหอิสระในการคิด สนับสนุนชวยเหลือใหใชกระบวนการคิดสรางสรรคในการแกปญหา กระตุนใหผูปฏิบัติงาน
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พัฒนางานที่รับผิดชอบ ยอมรับฟงแนวคิดใหมๆ จะสามารถสงเสริมความคิดสรางสรรคแกผูปฏิบัติงานได สวนงานวิจัยของ
Clapman (2000) พบวา ผูนํามีอิทธิพลในการสรางสรรคงานในองคกรใหมีประสิทธิภาพ องคการที่ผูนําเปดโอกาสใหบุคคลใน
องคการไดเสนอความคิดเห็นสรางสรรคสิ่งใหมๆ ยอมทําใหองคการนั้นมีผลผลิตเพิ่มขึ้น สามารถแขงขันกับองคการอื่นและ
ตอบสนองความต องการของลู กค าได ดี กวาองคการอื่น นอกจากนี้ มีง านวิจัย ของ House (1971) ที่ ไ ดศึ กษาผลของ
พฤติกรรมผูนําหรื อแบบภาวะผูนําต อความพึงพอใจและการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญ ชา พบวา ผูนําควรสรางแรงจูงใจ
ใหแกผูใตบังคับบัญชาโดยการเพิ่มคาตอบแทนที่มีคุณคาเปนรางวัลที่เขาสามารถทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย และควรชวยให
หนทางสูความสําเร็จนี้งายพอที่ จะพยายามเดินไป โดยชวยลดอุปสรรคและแกปญหาของงาน นอกจากนี้ควรเพิ่มโอกาสให
ลูกนองแตละคนไดมีโอกาสที่จะมีความพึงพอใจที่จะประสบความสําเร็จเชนนี้ รวมทั้งผูนําควรสรางความพึงพอใจใหกับลูกนอง
โดยเฉพาะความพึ ง พอใจในตั วผู นํา ทั้ ง นี้ง านวิจัย ของ วรางคณา กาญจนพาที (2556) ยั ง พบวา ตั วแปรภาวะผู นํากั บ
ประสิทธิผลองคกรมีคาความสัมพันธในระดับสูงมาก
5.2 งานวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
งานวิจัยของ สมบูรณ ศรีสมานุวัตร (2553) ที่ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใน
องคกรโดยอาศัยสมรรถนะ ผลการวิจัยพบวา การนําแนวทางสมรรถนะ มาใชเปนเครื่องมือในการระบุถึงความรูความสามารถ
และอุปนิสัยใจคอของพนักงานเพื่อใหเหมาะสมกับตําแหนงงาน และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนงานวิจัย
ของ McClelland (1973) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะ โดยทําการออกแบบทดสอบทางบุคลิกภาพบุคคล เพื่อศึกษาวา
บุคคลที่ทํางานอยางมีประสิทธิภาพนั้นมีทัศนคติและนิสัยอยางไร โดยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลของกลุมบุคคลตาง ๆ ดวย
การสั ม ภาษณผู ที่ มี ผ ลการทํ า งานที่ โ ดดเด น กั บ ผู ที่ ไ ม มี ผ ลงานหรื อมี ผ ลงานแต ก็ไ ม โ ดดเด น ซึ่ง ผลการสั ม ภาษณ พบว า
สมรรถนะเกี่ยวกับการเขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรม เปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอผลการปฏิบัติงาน
5.3 งานวิจัยเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
งานวิจัยของ ฐิติรัตน มี มาก (2559) พบวา จรรยาบรรณของนักบัญชี ดานความรูค วามสามารถ ดานความ
ซื่อสัตยสุจริต ดานการรักษาความลับ และดานความโปรงใส รวมทั้งทักษะทางวิชาชีพ ซึ่งไดแก ดานทักษะทางการบริหาร
องคกรและการจัดการธุรกิจ ดานทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ดานทักษะทางปฏิสัมพันธกับผูอื่นและการสื่อสาร และ
ดานทักษะทางปญญา มีความสัมพั นธเชิงบวกและสงผลตอประสิท ธิภาพการทํ างานของนักบัญชีในสํ านักงานบั ญชี จังหวัด
นครราชสีมา สวนงานวิจัยของ บุญรวย นะเปา (2556) พบวา สมรรถนะตามหลักมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับ
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพในการทํางานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนนทบุรี โดยรวมมีความสัมพันธอยูใน
ระดับคอนขางสูง นอกจากนี้ มีงานวิจัยของ คณพศ สิทธิเลิศ (2555) พบวา องคประกอบดานจริยธรรมในการทํางานเกี่ยวกับ
ความซื่อสัตย สุจริต ความเสียสละ มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด
สมุ ทรปราการระดับ คอนข างต่ํ า อยางไมมี นัยสํ าคั ญ ทางสถิติ สวนด านความรั บ ผิด ชอบ ความถู กตอง ความโปร ง ใส มี ใ จ
ใหบริการ และทํางานอยางสรางสรรค มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด
สมุทรปราการเชิงบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
5.4 งานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
งานวิจัย ของ อัค รพล พรหมอุต ม (2549) ที่ พ บวา ระดั บ ความคิ ด เห็ นของการศึ กษาประสิ ท ธิภ าพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยูในระดับดีโดยระดับ
ความคิ ด เห็ นอันดั บ แรก คื อ ด านขวัญ กําลั ง ใจ รองลงมา คื อ ด านความสั ม พั นธร ะหวางผู ร วมงาน (ผู บั ง คั บ บั ญ ชาและ
ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา) ด านการกําหนดมาตรฐานในการปฏิ บั ติ ง าน ด านการใช ท รั พ ยากรในองค กรอย า งคุ ม ค า ด านโอกาส
ความกาวหนา ดานความยุติธรรมในหนวยงานตามลําดับ สวนงานวิจัยของ ฉัตรอมร แยมเจริญ (2558) พบวา จริยธรรมดาน
การมีมนุษยสัมพันธ ในดานการเสียสละและแบงปน ดานการประพฤติตนตามกฎระเบียบและหนาที่อันพึงกระทําและดาน
ความคิดเห็นและการใชดุลยพินิจ มีผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทํางาน และพบวา จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีในดาน
ความเปนอิสระ ดานความรูความสามารถ ดานมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และดานความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวน
บุคคลหรือนิติบุคคล ที่ปฏิบัติหนาที่ให มีผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทํางาน นอกจากนี้ มีงานวิจัยของ ปริศนา
พิมพา (2558) พบวา ประสิท ธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองส วนทองถิ่นในเขตอําเภอธาตุพ นม จังหวัด
นครพนม โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากที่สุด ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานปริมาณงาน และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
ไดแก คุณภาพของงาน ทั้งนี้ยังมีการศึกษาวิจัย ประสิทธิภาพการเรียนรูที่มีผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูทําบัญชีใน
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เขตจังหวัดนครราชสีมา ของ ประทีป วจีทองรัต นา (2558) ซึ่งพบวา ประสิทธิผลการปฏิบัติงานดานคุณภาพผลงานอยูใ น
ระดับมากที่สุด และดานปริมาณผลงานอยูในระดับมาก
กรอบแนวคิดการวิจัย
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบังคับบัญชา สมรรถนะในการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณ
วิชาชีพเลขานุการ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเลขานุการ
คุณลักษณะผูนําของ
ผูบังคับบัญชา

H1

สมรรถนะที่จําเปนใน
การปฏิบัติงาน

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
เลขานุการ

H2

จรรยาบรรณวิชาชีพ
เลขานุการ

H3

กรอบแนวคิดขางตนแสดงถึงความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูนําของผูบังคับบัญชา สมรรถนะที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงานและจรรยาบรรณวิชาชีพเลขานุการที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเลขานุการ ไดแก คุณลักษณะผูนํา
ของผูบังคับบัญชาสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงานสงผลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน จรรยาบรรณวิชาชีพเลขานุการสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คุณลักษณะผูนําของผูบังคับบัญชา
สมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณวิชาชีพเลขานุการสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยตัวแปร
แตละตัวแปรมีงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
ตารางที่ 1 การสรุปตัวแปรจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ตัวแปร
คุณลักษณะผูนําของ
ผูบังคับบัญชา
สมรรถนะที่จําเปนใน
การปฏิบัติงาน
จรรยาบรรณวิชาชีพ
เลขานุการ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

งานวิจัย
ภาวะผูนําและภาวะผูตามที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลองคกร:
กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
สมรรถนะของเลขานุการผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต สู
การเปนองคกรแหงการเรียนรู
สภาพแวดลอมในการทํางาน และความรูความสามารถของนักบัญชี
ที่สงผลตอคุณภาพรายงานการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMES) ในจังหวัดนครราชสีมา
ประสิทธิภาพการเรียนรูที่มีผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูทํา
บัญชีในเขตจังหวัดนครราชสีมา

ผูวิจัย และป พ.ศ.
วรางคณา
กาญจนพาที (2556)
พรไพรสน เพชร
อําไพ (2557)
ฐิติรัตน มีมาก
(2559)
ประทีป วจีทอง
รัตนา (2558)
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ระเบียบวิธีวิจัย
ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ โดยเลือกใชวิธีการสํารวจดวยแบบสอบถามที่สรางขึ้นและได
กําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยไวดังนี้
ประชากรและตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ เลขานุการผูบริหารตั้งแตระดับคณบดีขึ้นไป ใน 42 สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่สั งกัด สมาคมสถาบั นอุด มศึกษาเอกชนแหง ประเทศไทย จํานวน 546 คน (สมาคมสถาบั นอุด มศึกษาเอกชนแห ง
ประเทศไทย, 2555) โดยแบงเปน ระดับมหาวิทยาลัย ไดแก เลขานุการอธิการบดี และรองอธิการบดี และระดับคณะ ไดแก
เลขานุการคณบดี ซึ่งกําหนดขนาดตัวอยางจากตารางสําเร็จรูปของ Krejcie & Morgan (1970) และไดจํานวนกลุมตัวอยาง
เทากับ 226 คน
การสุมตัวอยาง ผูวิจัยใชการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Sampling) โดยใช 1) การสุมตัวอยาง
แบบงาย (Simple Random Sampling) โดยการนํารายชื่อมหาวิทยาลัยและคณะ ที่มีผูปฏิบัติงานในตําแหนงเลขานุการของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่สังกัดสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยมาจับฉลากเลือก จากนั้น จึงใช 2) การสุม
ตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) โดยการคํานวณสัดสวนตัวอยางที่จะเก็บขอมูลในแตละมหาวิทยาลัยจากจํานวน
เลขานุการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่สังกัดสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย เพื่อใหขอมูลมีการกระจาย
ตัวและนาเชื่อถือ และใช 3) การสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยทําการจัดสงแบบสอบถามและ
ขอความรวมมือในการทําแบบสอบถามไปยังผูปฏิบัติงานตําแหนงเลขานุการระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ ตามสัดสวน
และจํานวนกลุมตัวอยางที่กําหนดไว
เครื่อ งมือ ที่ใชใ นการศึกษาครั้ งนี้ คือ แบบสอบถามปลายป ดที่ผ านการทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาและภาษาที่ใช และความสอดคลองระหวาง
ขอคําถามและวัตถุประสงค จากนั้นจึงนําไปทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) กับกลุมตัวอยาง จํานวน 40 ชุด พบวา มีคา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยรวมเทากับ .968 โดยคําถามในแตละดานมีระดับความเชื่อมั่นอยูระหวาง 0.867 – 0.968
ซึ่งมีระดับความเชื่อมั่นเปนไปตามเกณฑ (Nunnally, 1978)
สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห ข อ มู ล ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ประกอบด วย ก) สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ได แ ก ค า ความถี่
(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ ข)
สถิติเชิงอนุมาน ไดแก การวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามพบวา จากกลุมตัวอยางที่ทําการสํารวจจํานวน 226 คน สวน
ใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 93.8 มีอายุ 41 – 50 ป คิดเปนรอยละ 50.0 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท
คิ ด เป น ร อ ยละ 33.2 ส ว นใหญ มี ร ะยะเวลาการเป น เลขานุ ก ารผู บ ริ ห ารสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนที่ สั ง กั ด สมาคม
สถาบันอุดมศึกษาแหงประเทศไทย มากกวา 6 ป คิดเปนรอยละ 47.8
2. ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านการวิจัย คุ ณลั กษณะผู นําของผู บั ง คั บ บั ญ ชา สมรรถนะที่ จํา เป นในการปฏิ บั ติ ง าน
จรรยาบรรณวิชาชีพเลขานุการสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเลขานุการผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่สังกัด
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย โดยการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ มีผลการศึกษาดังนี้
ตารางที่ 2 การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุของคุณลักษณะผูนําของผูบังคับบัญชาที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเลขานุการผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่สังกัดสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
คุณลักษณะผูนําของผูบังคับบัญชา
คุณสมบัติทางวิชาการ
คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ
คุณลักษณะดานความสามารถพิเศษที่แตกตางจากผูอื่น

B
0.260
0.141
0.142

Beta
0.299
0.179
0.213

t
2.953
1.948
2.716

Sig
0.003*
0.053
0.007*
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Adjusted R2 = 0.399, F = 49.124, *p < 0.05
จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน โดยการวิ เ คราะห ก ารถดถอยเชิ ง พหุ พบวา คุ ณ ลั กษณะผู นํา ของ
ผูบัง คับ บัญ ชา ด านคุ ณสมบั ติท างวิชาการ และด านความสามารถพิ เศษที่แ ตกตางจากผู อื่นสง ผลตอประสิท ธิภ าพในการ
ปฏิบัติงานของเลขานุการผูบริการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่สังกัดสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่คุณสมบัติทางวิชาการสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเลขานุการผูบริหาร
มากที่สุด

ตารางที่ 3 การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุของสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงานสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเลขานุการผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่สังกัดสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
สมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะตามลักษณะงาน
สมรรถนะตามลักษณะของผลลัพธ
สมรรถนะตามผลของการกระทํา
สมรรถนะตามความรู ทักษะ และทัศนคติ
Adjusted R2 = 0.632, F = 94.442, *p < 0.05

B
0.312
-0.145
0.259
0.355

Beta
0.331
-0.182
0.322
0.387

t
5.557
-2.760
4.542
5.596

Sig
0.000*
0.006*
0.000*
0.000*

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห การถดถอยเชิงพหุ พบวา สมรรถนะที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงานเปน ดานสมรรถนะตามลักษณะงาน ดานสมรรถนะตามลักษณะของผลลัพธ ดานสมรรถนะตามผลของการกระทํา
และด า นสมรรถนะตามความรู ทั ก ษะ และทั ศ นคคติ ส ง ผลต อประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของเลขานุ การบริ ห าร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่สังกัดสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย คิดเปนรอยละ 63.2 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่สมรรถนะตามความรู ทักษะ และทัศนคคติสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเลขานุการ
ผูบริหาร มากที่สุด
ตารางที่ 4 การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุของจรรยาบรรณวิชาชีพเลขานุการสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
เลขานุการผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่สังกัดสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
จรรยาบรรณวิชาชีพเลขานุการ
จรรยาบรรณดานความรับผิดชอบและความซื่อสัตย
จรรยาบรรณดานทัศนคติและการปฏิบัติงาน
Adjusted R2 = 0.528, F = 124.737, *p < 0.05

B
0.240
0.411

Beta
0.266
0.084

t
2.706
4.889

Sig
0.007*
0.000*

จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ พบวา จรรยาบรรณวิชาชีพเลขานุการ
ดานความรับผิ ดชอบและความซื่อสัต ย และดานทัศ นคคติและการปฏิ บัติง านส งผลต อประสิท ธิภาพในการปฏิบั ติงานของ
เลขานุการผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่สังกัดสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย คิดเปนรอยละ 52.8
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่จรรยาบรรณ ดานความรับผิดชอบและความซื่อสัตยสงผลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเลขานุการผูบริหาร มากที่สุด
สรุปและอภิปรายผล
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จากการวิจัยเรื่ อง คุ ณลักษณะผู นําของผู บั ง คั บ บัญ ชา สมรรถนะที่ จําเป น และจรรยาบรรณวิช าชี พ ที่ ส ง ผลต อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเลขานุการผูบริหารในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําผลสรุปการวิเคราะหมาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่ออธิบายสมมติฐานและวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้
จากผลการศึกษา พบวา คุณลักษณะผูนําของผูบังคับบัญชา สมรรถนะที่จําเปน และจรรยาบรรณวิชาชีพสงผลตอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเลขานุการผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่สังกัดสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหง
ประเทศไทย ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิดเรื่อง คุณลักษณะผูนําของผูบังคับบัญชาของ Yukl (1989) ที่กลาวไววา ภาวะผูนํา
ที่มีประสิทธิภาพนั้นจะตองชวยเหลือใหผูใตบังคับบัญชาบรรลุเปาหมายของงาน และแนวคิดเรื่อง สมรรถนะที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงานของ Boam & Sparrow (1992) ที่กลาวไววา สมรรถนะเปนกลุมของคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่บุคคลจําเปนตองมี
ในการปฏิบัติงานในตําแหนงหนึ่ง ๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ยังมีความ
สอดคลองกับแนวคิดเรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพของทรงศักดิ์ แกวออน (2549) ซึ่งสามารถอธิบายไดวา จรรยาบรรณในวิชาชีพ
เปนคุณธรรมประจําของแตละอาชีพและความรับผิดชอบของงานในอาชีพนั้น ๆ ซึ่งจรรยาบรรณแตละอาชีพยอมแตกตางกัน
ออกไป ในทุกอาชี พลวนมีจุดประสงคหลั กที่เ หมือนกันคือ ใชเ ปนหลักยึ ดถือในการปฏิบัติ งานตามหนาที่ ถ าได ปฏิบั ติตาม
จรรยาบรรณของอาชีพนั้น ๆ แลว จะทําใหงานที่ทํามีประสิทธิภาพบังเกิดผลดี
อยางไรก็ตามผลการศึกษาดังกลาวไมสอดคลองกับแนวคิดเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของ Ryan & Smith
(1954) ซึ่งสามารถอธิบายไดวา ประสิทธิภาพของบุคคล (Human Efficiency) เปนความสัมพันธระหวางผลลัพธที่ดีกับสิ่งที่
ทุมเทและลงทุนในการทํางาน ซึ่งประสิทธิภาพในการทํางานนั้น มองจากแงมุมของการทํางานของแตละบุคคล โดยพิจารณา
เปรียบเทียบสิ่งที่ใหกับงาน เชน ความพยายาม ความขยันหมั่นเพียร ความเอาใจใสงาน กําลังงานกับผลลัพธที่ไดรับจากการ
งาน
ทั้ ง นี้จ ะเห็ น ได วา ผลการศึ ก ษาดั ง กล าว พบว า คุ ณ ลั กษณะผู นํ าของผู บั ง คั บ บั ญ ชาด า นบุ ค ลิ กภาพไม ส ง ผลต อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเลขานุการผูบริการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่สังกัดสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหง
ประเทศไทย โดยจะเห็นไดวาคุณลักษณะดานบุคลิกภาพ หมายถึง รูปรางหนาตา ทวงที วาจา อุปนิสัยใจคอ ตลอดจนอารมณ
และบทบาทหนาที่ ที่ปรากฏแกสายตาบุคคลอื่น และเปนลักษณะภายนอกสวนบุคคลที่ไมไดทําใหผูอยูภายใตบังคับบัญชาตอง
นําไปใช เ พื่ อการปฏิ บั ติ ง านให เ กิด ประสิ ท ธิภ าพ แต อย างไรก็ต ามบุ ค ลิ กภาพดั ง กล าวอาจส ง ผลต อกระทบต อจิต ใจของ
ผูใ ตบั ง คับ บั ญชาได ซึ่ง ผูป ฏิ บัติ ง านเลขานุการจะต องสามารถแยกแยะลักษณะนิสัย สวนบุค คลออกจากการปฏิบั ติ หนาที่
อยางไรก็ตามผลการวิจัยดังกลาวขัดแยงกับงานวิจัย ของ เรมวล นันทศุภวัฒน (2542) ที่พบวา ผูนําที่ทําตัวใหเขาถึงไดงาย
เปดโอกาสให ผูใตบัง คับบัญ ชาปรึกษาหารื อ ใหอิสระในการคิ ด สนับ สนุนช วยเหลื อใหใช กระบวนการคิดสรางสรรค ในการ
แกปญหา กระตุนใหผูปฏิบัติงานพัฒนางานที่รับผิดชอบ ยอมรับฟงแนวคิดใหมๆ จะสามารถสงเสริมความคิดสรางสรรคแก
ผูปฏิบัติงานได
ขอเสนอแนะ
ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเปนแนวทางในการนําผลการศึกษาไปประยุกตใช ดังนี้
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ควรกําหนดนโยบายในการใชตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของเลขานุการในทุกปของการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนตัวชี้วัดดานคุณลักษณะผูนําของผูบังคับบัญชา สมรรถนะที่
จําเปนในการปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณวิชาชีพเลขนุการ ทั้งนี้เนื่องจากปจจัยดังกลาวเปนปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของเลขานุการ ซึ่งผลที่ไดจากการประเมินตามตัวชี้วัดตาง ๆ สามารถนํามาใชในการวางแผนเพื่อการพัฒนา
และปรั บ ปรุ ง กระบวนการปฏิ บั ติ ง านระหว างเลขานุ การกั บ บุ ค คลอื่น หรื อ หน ว ยงานอื่น ที่ มี ส ว นเกี่ย วข อ งได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ผูบริหารของสถานศึกษา ควรใหความสําคัญตอคุณลักษณะผูนําของผูบังคับบัญชา ดานคุณสมบัติทาง
วิชาการ ซึ่งผูบริหารควรตระหนักในเรื่องการมีมนุษยสัมพันธที่สามารถเขากับเพื่อนรวมงานและบุคคลอื่น ๆ ไดเปนอยางดี มี
การนําความรูและความเชี่ยวชาญในวิชาการมาประยุกตใชกับวิชาชีพ มีความสามารถในการคิดวิเคราะหเรื่องราวตาง ๆ ไดทัน
ตอเหตุการณที่เกิดขึ้น มีการใฝหาความรูใหม ๆ อยูเสมอ เพื่อนํามาใชพัฒนาการทํางาน มีความฉลาดไหวพริบในการใชเทคนิค
และวิธีการในการทํางาน มีความสามารถในการตัดสินใจและแกปญหาเฉพาะหนาไดดี และรูจักมอบหมายงานใหกับบุคคลได
อยางเหมาะสม รวมทั้งคุณลักษณะผูนําของผูบังคับบัญชา ดานบุคลิกภาพ ซึ่งผูบริหารควรจะใหความสําคัญถึงการแตงกายที่
ถูกต องเหมาะสมตามวาระและโอกาส มีบุ ค ลิ กภาพที่ดี วางตนให เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ เห็ นประโยชนส วนร วม
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เหนือกวาประโยชนสวนตน เห็นอกเห็นใจและชวยเหลือผูอื่นในสังคมดวยความเต็มใจ และมีความกระฉับกระเฉง คลองแคลว
วองไว ทั้งนี้เนื่องจากคุณสมบัติดังกลาวผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากที่สุด รวมถึงควรใหการสนับสนุนในการ
สงเสริมหรือเพิ่มพูนความรูใหกับวิชาชีพเลขานุการ และมีการจัดการฝกอบรมเพื่อการเสริมสรางสมรรถนะที่ดีในการปฏิบัติงาน
ใหแกเลขานุการ
ทั้งนี้ เพื่อใหผ ลการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายต อไปในทัศ นะที่ กวางมากขึ้นอันจะเปนประโยชนในการอธิบาย
ปรากฏการณและปญหาทางดานเลขานุการหรือปญหาอื่นที่มีความเกี่ยวของกัน ผูทําวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นสําหรับการ
ทําวิจัยครั้งตอไป โดยผูที่สนใจควรศึกษากับตัวแปรอื่นที่อาจมีความเกี่ยวของกับตัวแปรที่ทําการศึกษาอยูนี้ เชน ตัวแปรดาน
ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทางสังคม ปจจัยแวดลอม ทั้ งนี้เนื่องจากปจจัยดังกลาวเปนปจจัยพื้นฐานสวนบุค คลที่อาจจะสงผล
กระทบต อประสิท ธิภาพของการปฏิ บัติง านได รวมถึ งควรใช สถิ ติตัวอื่นมาวิเ คราะหใ นแง มุมอื่น ๆ เช น สถิติการวิเคราะห
องคประกอบ (Factor Analysis) เนื่องจากการวิเคราะหทางสถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ อาจจะมีตัวแปรบางตัวที่ไมสามารถ
สั ง เกตหรื อวัด ได โ ดยตรง หรื ออาจเรี ย กได วา เป นตั วแปรแฝงหรื อ องค ป ระกอบ ซึ่ง การวิเ คราะห องค ป ระกอบจะเป น
กระบวนการทางสถิติสําหรับเปดเผยตัวแปรแฝงที่มีอยู โดยศึกษาผานความแปรปรวนระหวางชุดของตัวแปรที่สังเกตได
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การพัฒนาสภาพแวดลอมการเรียนรูในโรงเรียนบานผากลางดง อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
จักรกฤษณ โพดาพล
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง จังหวัดเลย
email: chakgrit.po@hotmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพที่เคยเปนมา สภาพปจจุบัน สภาพปญหา สภาพที่คาดหวัง
และแนวทางการพั ฒ นางานของโรงเรี ย นบ านผากลางดง ตํ าบลธาตุ อําเภอเชี ย งคาน จัง หวัด เลย 2) เพื่ อศึ กษาผลการ
เปลี่ยนแปลงตามสภาพที่คาดหวัง การเรียนรูที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล กลุมบุคคล และโรงเรียนที่เกิดขึ้นจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม ผูรวมวิจัยคือผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาสภาพแวดลอมการเรียนรูในโรงเรียนบานผากลางดง ตําบลธาตุ
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จํานวน 18 คน จากทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสังเกต
แบบสัมภาษณเชิงลึก และแบบตรวจสอบหรือบันทึก
ผลการวิจัย พบวา โรงเรียนบานผากลางดง ตําบลธาตุ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยมีสภาพแวดลอมการเรียนรูใน
ภาพรวมทั้งดานกายภาพอยูในเกณฑ “ตองปรับปรุง” ทั้งสภาพแวดลอมดานกายภาพภายในชั้นเรียน และสภาพแวดลอมดาน
กายภาพภายนอกชั้น จึงดําเนินงานใน 4 โครงการ คือ 1) การปรับปรุงสภาพแวดลอมในหองเรียน 2) การปรับปรุงอาคารโรง
อาหาร 3) การปรับปรุงลานธรรม 4) การปรับปรุงสนามเด็กเลนกลางแจง มีผลทําใหปญหาสภาพแวดลอมการเรียนรูในดาน
ตาง ๆ ไดรับการแกไขจนบรรลุผลตามที่คาดหวัง
นอกจากนี้ ยังพบวา ผูวิจัย ครู ผูอํานวยการ ชุมชน เกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติหลายประการ ทั้งในดานความรู
และประสบการณตาง ๆ รวมถึงเกิดความรูใหมจากการปฏิบัติใน 3 ลักษณะคือ 1) ความรูใหมเกี่ยวกับหลักการของการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม คือ “ขั้นตอนยอยของการดําเนินงาน 2 วงจร 10 ขั้นตอน” 2) ความรูใหมเกี่ยวกับประสบการณ
ที่ ไ ด จ ากการนํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารลงสู การปฏิ บั ติ คื อ “หลั ก การพั ฒ นาสภาพแวดล อ มการเรี ย นรู ใ นสถานศึ ก ษาอย า งมี
ประสิทธิผล” 3) ความรูใหมเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสภาพแวดลอมการเรียนรู คือ “รูปแบบการพัฒนาสภาพแวดลอมการ
เรียนรู” 4) ความรูใหมที่เกิดขึ้นจากการถอดบทเรียนที่ไดจากการทํางานรวมกันในขั้นตอนสุดทายของการวิจัย คือ “กรอบการ
พัฒนาสภาพแวดลอมการเรียนรูในโรงเรียนบานผากลางดง ตําบลธาตุ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดวยการกระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม”
คําสําคัญ: สภาพแวดลอมการเรียนรู, การพัฒนาสภาพแวดลอมการเรียนรู, การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
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SCHOOL, CHIANGKHAN DISTRICT, LOEI PROVINCE
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Abstract
The objectives of this research were: 1) to study the past situation, current situation, problem
situation, expected situation, guideline in developing the task of the Banphaglangdong School, enhancing
the learning environment as well as Participatory Action Research, and 2) to study the changing situation
in task and learning performance in both of individual, group, and the school by Participatory Action
Research. The research participants included 18 staffs from both inside and outside of school. The
instruments using in this study were the Observation Form, the In-depth Interview, the Questionnaire, the
Focus Group Discussion, the Checklist, the Revision Record after the practice, the Follow-up and
Evaluation Form, and the Evaluative.
The research findings found that Banphaglangdong School had Learning Environment aspects in
“Improvement” level. For the assessment, the problems were found in each aspect including: inside
classroom physical environment, and outside classroom physical environment. So, physical environment
development 4 projects were implemented: 1) Inside classroom development toward change, 2) Cafeteria
building development toward change, 3) Dhamma courtyard development toward change, and 4)
Outdoor playground development toward change. Consequently, different aspects of Learning
Environment Situation were improved until they were accomplished as expectation
Besides, it was also found that the researcher, teachers, and director obtained many aspects of
learning by doing: the knowledge and experiences. Three types of new knowledge from practice as: 1) the
principle of Participatory Action Research included the “sub-step of implementation from 2 spirals and 10
steps,” 2) the experience of experience by putting the plan into practice included “Effective thirteen
principles of Environmental Learning Enhancement,” 3) the model of Learning Environmental Learning
Enhancement included “model of Environmental Learning Enhancement, and 4) the deciphering of
lessons from collaborative working in final research step included “framework of Environment
Enhancement in Banphaglangdong School, Loei Province through Participatory Action Research,”
Keywords: LEARNING ENVIRONMENT, LEARNING ENVIRONMENT ENHANCEMENT, PARTICIPATORY ACTION
RESEARCH.
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บทนํา
ในศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยรวมทั้งประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ไดเริ่มเขาสูกระแสใหมของการเปลี่ยนแปลงที่เรียกวา
สังคมความรู (Knowledge Society) และระบบเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-Based Economy) ที่ใชที่ความรูและ
นวัตกรรม (innovation) เปนปจจัยหลักในการพัฒนาและการผลิตมากกวาทุนและแรงงาน ความรูเปนสินทรัพยที่มีคาที่สุด
ขององคการความรู เปนสินทรัพยที่มีลักษณะเฉพาะโดดเดนกวาสินทรัพยอื่น ๆ คือ เปนสินทรัพยที่ไมมีขีดจํากัดยิ่งใชยิ่งเพิ่มยิ่ง
ใช ม ากเท าไรก็ยิ่ ง มี คุ ณค าเพิ่ ม มากขึ้ นเท านั้น หรื ออีกนัย หนึ่ง ยิ่ง องค การมี ค วามรู ม ากเท าไรก็ยิ่ ง สามารถเรี ย นรู ใหม ก็จะ
กอใหเกิดความรูใหมๆขึ้นอีก และสามารถนําความรู ไปใชประโยชนไดมากขึ้น จึงกลายเปนวงจรที่เพิ่มพูนไดในตัวเองอยางไมมี
สิ้นสุดที่เรียกวา “วงจรเรียนรู” นั่นเอง ดังนั้นประเทศไทยจึงไดมีแนวคิดการปฏิรูปการศึกษา ดังไดกลาวไวในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ.2550 โดยไดใหความสําคัญของการศึกษาโดยสรุปรวมเปนประเด็นที่สําคัญ ไดแก 1) ประชาชน
ไดเรียนฟรี 12 ป (ป.1-ม.6) ตามมาตรา 49 2) รัฐตองพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุก
รูปแบบ และรัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน องคการทางศาสนา และเอกชน จัดและมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาตามมาตรา 80 3) รัฐตองสงเสริมการประดิษฐหรือการคนคิดเพื่อใหเกิดความรูใหม รักษาและพัฒนา
ภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย รวมทั้งใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา ตามมาตรา 86 (สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2551)
ในโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ นวัตกรรม สื่อ และแหลงการเรียนรูเปนสิ่งสําคัญ และจําเปนตอการจัดกิจกรรม
การเรีย นรูที่ เนนผู เ รีย นเปนสํ าคั ญ เพราะการเรี ยนรูข องมนุษยนั้นเกิดขึ้ นไดทุ กสถานที่ไ ม วาในหรื อนอกสถานศึกษา เด็ ก
สามารถเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดโดยที่ไมมีครูสอน ในการพัฒนาผูเรียน ใหประสบผลสําเร็จ ตามการปฏิรูปการศึกษา สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2548) ไดกลาวพอสรุปไดวา ครูจะตองปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนจากที่ครูสอนเนื้อหาวิชา สอน
ความรู ความจํา มาเปนการสอนวิธีการเรียนรูใหกับผูเรียน สอนโดยใชสื่อ แหลงเรียนรูตาง ๆ ใหผูเรียนรูจักวิธีการสรางองค
ความรูดวยตนเอง ใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข เรียนรูดวยการปฏิบัติจริง เรียนรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย โดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล และสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังที่คณะอนุกรรมการการปฏิรูปการเรียนรู กลาววา การ
เรียนรูเกิดขึ้นไดทุกที่ ทุกเวลา เกิดขึ้นไดในหลายระดับทั้งในตัวผูเรียน ในหองเรียน และนอกเหนือไปจากหองเรียนที่ทุกฝายมี
สวนรวม และผูเ รีย นสามารถเกิดการเรี ยนรู ได ดีนั้น ตองเกิดจากผูเรี ยนมีค วามรั ก ความศรัท ธาในใจใคร ที่จะเรี ยนรู และ
ตองการที่จะเรียนรูในสถานการณที่มีความสุข สนุกสนาน การเรียนรูจะเกิดอยางชัดเจน และมีความคงทน ผูเรียนตองเปนผู
ริเริ่มดวยตนเอง เปนผูคนพบหรือสรางความรูดวยตนเอง คนพบ มีสวนรวมทั้งกายและใจในกระบวนการเรียนรูนั้นดวยการ
สัมผัสหรือสัมพั นธกับ ของจริ งและธรรมชาติโดยการลงมือปฏิ บัติจริง (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึ กษาแห งชาติ ,
2540: 20)
โรงเรียนบานผากลางดงเปนโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนทั้งหมด 20 คน เปนโรงเรียนที่มีขนาดเล็กเพียงแหงเดียวของ
สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัดเลย เขต 1 ที่ไมโดนยุบรวม ทั้งนี้เพราะชุมชนเขมแข็ง ไมยอมใหยุบ แตก็มีปญหา
เรื่องงบประมาณมีจํานวนจํากัด โดยอาศัยงบประมาณจากชุมชนในการพัฒนาโรงเรียน (โรงเรียนบานผากลางดง, 2559) แตก็
ยังไมเพียงพอตอการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 (2555) ไดสรุปป ญหาเกี่ยวกับ โรงเรียนขนาดเล็ ก ประกอบด วย ปญ หาดาน
งบประมาณ ปญหาดานบุคลากร ปญหาการบริหารจัดการ และปญหาดานการมีสวนรวมของชุมชน ซึ่งในดานงบประมาณ ได
ระบุไววา งบประมาณทีไดรับการจัดสรรมีจํานวนจํากัดจึงไมสามารถนํามาบริหารจัดการภายในโรงเรียนไดเพียงพอ สงผลขาด
แคลน สื่อการเรียนการสอน ครุภัณฑคอมพิวเตอร และในปญหาการบริหารจัดการ ระบุไววา สภาพแวดลอมไมเอื้อตอการ
จัดการเรียนการสอน ขาดแคลนหองเรียน หองพิเศษ ตาง ๆ ทําใหโรงเรียนตองจัดการเรียนการสอนภายใตขอจํากัด ทําใหเปน
อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน
ดังนั้น ผู วิจัยจึง มีค วามสนใจที่ จะศึกษาการพั ฒนาสภาพแวดลอมการเรี ยนรูในโรงเรี ยนบ านผากลางดง ตํ าบลธาตุ
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพื่อการพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กนั้นบรรลุผล
สําเร็จ ซึ่งขยายความรวมมือและการพัฒนาเครือขายความรวมมือกับหนวยงานและองคการที่เกี่ยวของ รวมทั้งชุมชน

832

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพที่เคยเปนมา สภาพปจจุบัน สภาพปญหา สภาพที่คาดหวัง และแนวทางการพัฒนางานของ
โรงเรียนบานผากลางดง ตําบลธาตุ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
2. เพื่อศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงตามสภาพที่คาดหวัง การเรียนรูที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล กลุมบุคคล และโรงเรียนที่
เกิดขึ้นจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) ของวิโรจน สารรัตนะ
(2550) มากําหนดวิธีดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียนบานผากลางดง โดยแบงเปน 10 ขั้นตอน ใน 2 วงรอบ ซึ่งแตล ะ
วงรอบมีขั้นตอนการทํางานที่สําคัญประกอบดวย การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation)
และการสะทอนผลการปฏิบัติ (Reflection) ดังนี้ ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (preparation) ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน
(planning) ขั้ น ตอนที่ 3 การปฏิ บั ติ (acting) ขั้ น ตอนที่ 4 การสั ง เกตผล (observing) ขั้ นตอนที่ 5 การสะท อนผล
(reflecting) ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม (re-planning) ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติการใหม (re-acting) ขั้นตอนที่ 8 การ
สังเกตใหม (re-observing) ขั้นตอนที่ 9 การสะทอนผลใหม (re-reflecting) ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล (conclusion) โดยใช
ระยะเวลา 2 ภาคเรียนในการศึกษา 2559 ระหวางเดือน มิถุนายน 2559 – มีนาคม 2560
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัยตามกรอบแนวคิดของ Mills (2000) ซึ่งจําแนกเปน 3 กลุม
ดัง นี้ 1. แบบสั ง เกต (observation form) ทั้ง แบบมีส วนร วมหรื อไม มีส วนร วม2.แบบสอบถาม(questionnaire) แบบ
สัมภาษณกลุม (focus group interview) 3. แบบตรวจสอบหรือบันทึก(examining / records) เชน แบบตรวจสอบเอกสาร
(archival document) เครื่องบันทึกเสียง และบันทึกภาพ (audiotapes and videotapes) บันทึกภาคสนาม (field note)
แบบติดตามประเมินผลและแบบสรุปผลการประเมินเปนตน
การวิเคราะหขอมูล ขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสังเกต การสัมภาษณ และบันทึกการสนทนา ใชวิธีการตีความสราง
ขอสรุปโดยใชหลักตรรกวิทยาเชิงอุปนัย (Induction) ตามรูปแบบ ความหมาย ความสัมพันธ และผลกระทบของปรากฏการณ
ตางๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงการวิเคราะหโดยใชประสบการณของผูวิจัยและผูรวมวิจัยดวย ขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากแบบสอบถาม
และแบบประเมิน จะวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติภาพบรรยาย (Descriptive Statistics) เชน การหาคาความถี่ คาเฉลี่ย คารอย
ละ ตามลักษณะของกลุม ผูใหขอมูล และตัวแปรที่ศึกษา
กระบวนการแก้ วงรอบแบบเกลียวสว่าน
ของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
ปัญหา
สภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้
ของโรงเรี ยนบ้านผา
กลางดงมีปัญหาต้องการ
แก้ไขด้วยกระบวนการมี
ส่ วนร่ วม

P
R

A

P

A

O

R

O

ผลทีคาดหวัง
- การเปลียนแปลงตาม
จัดมุ่งหมาย
- การเรี ยนรู ้จากการ
กระทําในระดับต่าง ๆ

แนวคิดหลักจากการผลการศึกษาของวิโรจน์ สารรัตนะ ( ) ประกอบด้วย ทฤษฎีสังคมศาสตร์ เชิงวิพากษ์และ
ทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยม, หลักการของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม, จรรยาบรรณของการวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม, บทบาทของนักวิจยั รวมถึงแนวคิดเสริ มตามทัศนะของนักวิจยั ท่านอืน ๆ
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ผลการวิจัย
1. สภาพที่เคยเปนมา สภาพปจจุบัน สภาพปญหาสภาพที่คาดหวังโรงเรียนบานผากลางดง ตําบลธาตุ อําเภอเชียง
คาน จังหวัดเลย เดิมโรงเรียนบานผากลางดง เปนโรงเรียนในสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน เขต 4 จังหวัด
อุดรธานี ตั้งอยูในเขตตําบลธาตุ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ซึ่งยังไมไดเปนหมูบานตาม พ.ร.บ. วาดวยการปกครองทองถิ่นมา
อยูรวมกัน มีประชากรทั้งสิ้น 234 คน เปนทองที่ทุรกันดาร เริ่มดําเนินการอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2518
บุคลากรที่ปฏิบั ติงานอยูในโรงเรียน โดยมี บุคลากรที่มาปฏิบัติหนาที่ ครั้ งแรกจํานวน 3 คน และมีนักเรียน 35 คน สภาพ
ปจจุบันโรงเรียนบานผากลางดง สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต
1 เปดสอนตั้งแตระดับ อนุบาล 1 ถึงระดับประถมศึกษาปที่ 6 มีเจาหนาที่ปฏิบัติงานทั้งหมดจํานวน 4 คน และนักเรียน 20
คน สภาพปญหา ประกอบดวย อาคารสถานที่และโครงสรางพื้นฐานมีขอบกพรองคือ อาคารเรียนมีการชํารุดทรุดโทรม เพราะ
สรางมาตั้งแตป 2526 โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง (กลุมศิลา) อาคารโรงอาหารหลังคารั่ว ไมสามารถใชสําหรับ
เตรียมอาหารได หองเรียนไมมีเครื่องอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน ดาน วัสดุ อุปกรณ ที่จําเปน
สําหรับการเรียนการสอนไมเพียงพอ ไมสมบูรณ ไมทันสมัย
หลังจากที่ไดวิเคราะหสภาพที่เคยเปนมา สภาพปจจุบัน สภาพปญหาและสภาพที่คาดหวังในภาพรวมแลว ผูวิจัยได
มอบให ทีมแกนนําไปจัดประชุมเชิง ปฏิบัติ การ หลังจากที่กลุม ตาง ๆ ไดวิเ คราะหสภาพที่เคยเปนมา สภาพปจจุบัน สภาพ
ปญหา สภาพที่คาดหวัง และเปาหมายการพัฒนางานนําไปสูการกําหนด “สภาพที่คาดหวังจากการแกปญหา” โดยมีความเห็น
รวมกันวาสภาพที่คาดหวังจากการลงมือปฏิบัติการเพื่อแกปญหาของผากลางดง หลังจากที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันจัดทํา
การวิเคราะหและจัดเรียงสภาพของงานที่ตองการพัฒนาตามลําดับกอน-หลัง เสร็จสิ้นแลว ไดรวมกันระดมสมองอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อจัดกลุมของงานที่เปนปญหาและตองการพัฒนาโดยภาพรวมคาดหวังวาการดําเนินการพัฒนาทั้งดานการบริหารและการ
พัฒนาครู ผูสอนจะทําให ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู ของนักเรียนดี ขึ้นและสามารถผานเกณฑการประเมิ นคุณภาพตามเกณฑการ
ประเมินคุณภาพ
2. การเปลี่ยนแปลง
1) การเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวัง
วงรอบที่ 1 หลังจากที่ไดทําการพัฒนาสภาพแวดลอมการเรียนรูในโรงเรียนบานผากลางดง โดยใชกลยุทธ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และการะดมความรวมมือ พบวา ผูรวมวิจัยมีความรู ความเขาใจในการดําเนินงาน
เพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมการเรียนรูจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ไดรับประสบการณและเพิ่มพูนความรูจากการศึกษาดูงาน
ไดรับการสนับสนุนทั้งเงินทุน วัสดุอุปกรณ สิ่งของ อาหาร รวมถึงแรงงานจากชุมชน ทําใหผูวิจัยและผูรวมวิจัยสามารถปฏิบัติ
ตามขั้นตอนของกระบวนการพัฒนา แตยังมีปญหาเกี่ยวกับเงินทุนยังไมเพียงพอ ทําใหการพัฒนายังไมแลวเสร็จ จึงตองมีการ
ปรับปรุงตอในวงรอบที่ 2 ตอไป
วงรอบที่ 2 ในวงรอบที่ 2 ผูวิจัยไดเสนอใหทางโรงเรียนไดขอสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยมหาม
กุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง โดยผานโครงการของนักศึกษาในการออกทําคายพัฒนาและบําเพ็ญสาธารณประโยชน
ประจําป 2560 และมอบหมายใหนายนที พลศักขวา ผูรวมวิจัย ในฐานะประธานนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตศรีลานชาง เปนผูเขียนโครงการ ทําใหไดงบประมาณเพียงพอตอการพัฒนาสภาพแวดลอมการเรียนรูของโรงเรียน
2) การเปลี่ยนแปลงที่ไมคาดหวัง เกิดขึ้นใน 3 ระดับ ดังนี้
2.1) ระดับบุคคล ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน ครู มีขวัญ กําลังใจ ทุมเท การปฏิบัติงาน มีการประสานงาน
ระหวางกลุ ม รูจัก รวมคิด รวมปฏิบัติรวมประเมินผล และรวมชื่ นชมผลงาน สงผลตอการปฏิบัติง านที่มีประสิ ทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น
2.2) ระดับกลุมบุคคล พบวา กลุมคณะครูผูรวมวิจัยมีการติดตอสื่อสาร ประสานงาน และรวมมือปฏิบัติกิจกรรม
รวมกันสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห แกปญหาอุปสรรคในการพัฒนางานวิชาการใหดําเนินไปตาม
แผนปฏิบัติการ กลุมนักศึกษาผูรวมวิจัย เขาใจสภาพปญหาของชุมชนมากขึ้น รวมกิจกรรมของชุมชนไดไมเคอะเขิน กลุมชุน
ชน ใหความสําคัญกับปญหาของโรงเรียนมากขึ้น เขาใจกระบวนการบริหารงานของโรงเรียน รวมถึงระเบียบขอบังคับ และ
ความจําเปนในการพัฒนาโรงเรียนมากขึ้น
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2.3) ระดับโรงเรียน พบวา ไมมีปญหาดานการบังคับบัญชา รวมกันทํางานเปนทีม มีการประสาน รวมมือการทํางาน
ระหวางกลุมดีขึ้น ปญหาความขัดแยง การรองเรียนลดลง สงผลตอประสิทธิภาพและประเมินผลการดําเนินงาน
3. การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ปรากฏดังนี้
3.1) ระดับบุคคล ประกอบดวย ผูวิจัยและผูรวมวิจัยทั้งกลุมผูบริหารและกลุมเจาหนาที่ทุกคน ไดเกิดการเรียนรูจาก
การปฏิบัติจริง พบวา รูจักการทํางานเปนทีม โดยบุคลากรไดรวมกันสรางความสัมพันธอันดีระหวางกันทํางานรวมกันอยาง
กัลยาณมิตร เกิดความไววางใจรวมมือในการทํางาน มุงมั่นในการทํางานรวมกัน รูจักการวิเคราะห สังเคราะห เพื่อวางแผนการ
ปฏิบัติงานไปสูเปาหมาย โดยการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางอดีต ปจจุบัน และเชื่อมโยงไปสู ความคาดหวังในอนาคตที่
เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาในโรงเรียน รูจักสรางกรอบวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของการปฏิบัติมากที่สุด
รูจักการออกแบบการวางแผนการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานจากสภาพบริบท และความคิดเห็นที่หลากหลายจากบุคลากร
ในชุมชน โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนางาน โดยความรวมมือของบุคลากรดังกลาวและรูจักนําหลักการไปสูการปฏิบัติ ผูรวมวิจัย
ไดรวมแสดงองคความรูเดิมออกมารวมกับผูวิจัยไดเสนอความคิดเห็นรวมกันทั้งทางหลักการและทางทฤษฎี ที่ประชุมรวมกัน
อภิปรายและหาขอสรุปรวมกัน สรางเปนแนวปฏิบัติโดยดําเนินกิจกรรมในรูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งผูวิจัยและผู
รวมวิจัยไดสรุปรวมกันเปนขั้นตอน 1 รวมคิด 2 รวมปฏิบัติ 3 รวมประเมินผล 4 รวมชื่นชมผลงาน
3.2) ระดับกลุมบุคคล ทั้งผูวิจัยและผูรวมวิจัยเกิดการเรียนรูรวมกัน โดยพบวา (1) รูและมีความเขาใจในบทบาท
หนาที่ของตนในการพัฒนาสภาพแวดลอมการเรียนรูในโรงเรียน (2) รูจักกระบวนการวางแผนที่เกิดจากการมีสวนรวมของทีม
วิจัยรู จักการวิเ คราะหสั งเคราะห ภาพในอดี ต ป จจุบั น และกําหนดความคาดหวังในอนาคต รูจักจัดลํ าดับ ความสําคั ญของ
ปญหา (3) รูจักการปฏิบัติตามแผนการจัดการความรู เพื่อพัฒนาการพัฒนาสภาพแวดลอมการเรียนรูในโรงเรียนควบคูกับการ
ปฏิบัติงานปกติ (4) รูวิธีการสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการเก็บ รวบรวมขอมูลการวิเ คราะหขอมูลและการ
ตรวจสอบขอมูล (5) รูวิธีการประเมินผล และสะทอนผลจากการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการความรู (6) รูจักการแกปญหา
อุปสรรคที่เกี่ยวจากปฏิบัติงานตามแผนการจัดการความรู เพื่อใหการดําเนินการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมาย (7) รูวิธีการ
ทบทวนหลัง การปฏิบัติ เพื่ อนําไปเป นขอมูล ในการไปปรับ ปรุ งแกไขและพัฒ นาในการปฏิ บัติ งานให มีประสิ ทธิภาพมากขึ้ น
กวาเดิม (8) รูวิธีการนําขอมูลสารสนเทศมาใชในการกํากับ ติดตามความกาวหนาของแผนการจัดการความรู การประเมินและ
การนําเสนอข อมู ลสารสนเทศที่มี ความเที่ย งตรงมีเหตุผ ลและนาเชื่อถือ(9) รู วิธีการสรุ ปผลการวิจัย และนําเสนอรายงาน
ผลการวิจัยตอที่ประชุมอยางเปนระบบ (10) รูแนวทางในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นตอที่ประชุมในขั้นตอนตาง ๆ ของ
การวิจัย (11) รู ทักษะในการทํางานรวมกันและแลกเปลี่ย นเรียนรูในการปฏิ บัติงานรวมกันอยางสรางสรรค (12) รู จักการ
ประสานความรวมมือระหวางทีมผูวิจัยเพิ่มขึ้น (13) รูจักการยกยองชมเชยเพื่อนรวมกลุมและตางกลุมในการปฎิบัติงาน (14)
รูจักการเสียสละและมีความสามัคคีรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานทั้งในกลุมและกลุมอื่น ๆ
3.3) ระดับโรงเรียน บุคลากรที่รวมวิจัยทุกคนไดเกิดการเรียนรูรวมกัน โดยพบวา (1) รูวิธีการสรางบรรยากาศในการ
พัฒนางาน และการสงเสริมใหเ กิดการเรียนรูเ กิดขึ้นในโรงเรี ยน (2) รูและมี ความเขาใจในการวางแผนการจัดการความรู /
กิจกรรม และการทบทวนหลังการปฏิบัติ เพื่อการวางแผนใหมที่จะสงผลใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว (3) รูวิธีการสื่อสาร และการ
ประสานความรวมมือระหวางเพื่อนรวมงาน (4) รูแนวทางการจัดความรูเพื่อพัฒนางาน (5) รูจักการเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีคิด
และวิธีการทํางานใหมที่เปนระบบมากขึ้น ( 6) รูวิธีการจัดทํารายงานผลและเสนอผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู
7) รูปจจัยและกระบวนการที่ทําใหแ ผนการจัดการความรู/ กิจกรรมประสบผลสําเร็ จ ตองมีทั้ง สภาพบริบทที่ เหมาะสมทั้ ง
ภายใน และภายนอกโรงเรี ยนที่ ให การสนับ สนุน แนวทางการปฏิ บัติ ต ามแผนการจัด การความรู /กิจกรรมมี ความชั ดเจน
เหมาะสมกับสภาพบริบท กลุมเปาหมายมีสวนรวมทุกขั้นตอนและใหความรวมมืออยางดี ผูวิจัยและผูรวมวิจัยตางใหเกียรติ
และยกยองใหกําลังใจกันอยางสม่ําเสมอ ดําเนินการพัฒนางานดวยการจัดการความรูสอดคลองกับสภาพปญหาโรงเรียน และ
นโยบายหนวยงานที่เกี่ยวของ ทีมผูวิจัยรวมกันพัฒนางานดวยการจัดการความรูในทุกขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม และการใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 2 วงจร10 ขั้นตอนที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนบาน
ผากลางดง และรวมกันไดทราบและรับรูกระบวนการดําเนินวิจัยอยางตอเนื่องทุกขั้นตอน
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สรุปและอภิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยอภิปรายในประเด็นจากวัตถุประสงคการวิจัยและประเด็นอื่น ๆ ที่พบจากการ
วิจัยตามลําดับดังนี้
1. สภาพที่เคยเปนมา สภาพปจจุบัน สภาพปญหา สภาพที่คาดหวัง และแนวทางการพัฒนางานของโรงเรียนบานผา
กลางดง ตําบลธาตุ อําเภอเชียงคาน จังหวัด เลย พบวา สภาพแวดลอมการเรียนรูใ นโรงเรียนบ านผากลางดง อยูใ นเกณฑ
“ตองปรับปรุง” โดยพบวาโรงเรียนขาดความพรอมทั้งในเรื่อง อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ สื่อการเรียนการสอน รวมถึงสิ่ง
อํานวยความสะดวกตาง ๆ ซึ่งสอดคลอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 (2555) ไดสรุปปญหา
เกี่ยวกับโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบดวย ปญหาดานงบประมาณ ปญหาดานบุคลากร ปญหาการบริหารจัดการ และปญหา
ดานการมีสวนรวมของชุมชน ซึ่งในดานงบประมาณ ไดระบุไววา งบประมาณทีไดรับการจัดสรรมีจํานวนจํากัดจึงไมสามารถ
นํามาบริหารจัดการภายในโรงเรียนไดเพียงพอ สงผลขาดแคลน สื่อการเรียนการสอน ครุภัณฑคอมพิวเตอร และในปญหาการ
บริหารจัดการ ระบุไ ววา สภาพแวดลอมไมเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน ขาดแคลนหองเรียน หองพิเศษ ตาง ๆ ทําให
โรงเรียนตองจัดการเรียนการสอนภายใตขอจํากัด ทําใหเปนอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนดังที่ สุมิตรา
อัง วัฒ นกุล (2540) การเรี ยนการสอนสอนครูต องมี การใชเ ทคนิคใหม ๆ เพื่ อให การเรี ย นการสอนบรรลุ จุดประสงคข อง
หลั ก สู ต รโครงการที่ ช ว ยสนั บ สนุ นการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นให มี ค วามเข ม แข็ ง ในรู ป แบบของคณะกรรมการตรงกั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และเป นโครงการสนับสนุนใหเกิดความชอบธรรมในการบริหารจัด การโรงเรียนที่สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อชวยถวงดุลกับกลุมผลประโยชนตาง ๆ ดังนั้นการหาความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ในชุมชน
จึงเปนทางออกที่ดีที่จะชวยพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กได โดยการเปดโอกาสใหภาคสวนตาง ๆ เขามามีสวนรวม
สอดคลองกับ Edley (1992 อางในอุทัย บุญประเสริฐ, 2545) รายงานการวิจัยพบวา การจัดการศึกษาควรใหชุมชนมีสวนรวม
ในการจัด ทําหลั กสู ตร การจัดการเรี ยนการสอน กําหนดเวลาและตารางการเรีย น ควบคุ มวินัย นักเรีย นงานบุค ลากรและ
งบประมาณ มีความคาดหวังการสงเสริมการมีสวนรวม คือ ผูปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และทองถิ่นมีสวนรวมจัดการศึกษา
ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมจัดการศึกษารูปแบบสหการ
2. การเปลี่ยนแปลง จากการวิจัยมีการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังคือ มีการรวมกันทําเกณฑความสําเร็จของโครงการ
เมื่อดําเนินการปฏิบัติการแลว จํานวน 4 โครงการ ที่ ประสบความสําเร็จตามที่คาดหวัง มีการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง 2 ระดับ
คือ ระดับบุคคล ระดับกลุมบุคคล และทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับโรงเรียนและองคกรอื่นที่เกี่ยวของ ระดับบุคคลกอน
การดําเนินการวิจัย ผูรวมวิจัยไมมีความรูในการทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมทั้งดานวิธีการวิจัยและเนื้อหาการวิจัย
รวมทั้ง ไม มีความรูใ นการเริ่ม ตนทํ าวิจัย เมื่ อไดร วมกันทํ าวิจัยจึงค อย ๆ เกิดความรูขึ้ นมาตามขั้ นตอนต าง ๆ หลั งจากการ
ปฏิบัติการในแตละขั้นตอนผูวิจัยเปนผูนําความรูในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมไปสูผูรวมวิจัยที่มาจากกลุมตาง ๆ ที่มี
สวนไดเสียสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือ (Theory of Cooperative Learning) ที่ ทิศนา แขมมณี (2545) สวน
การเรียนรูที่เกิดจากชวยเหลือกันในกลุมสมาชิกในระดับองคกรกอนการดําเนินการวิจัย องคกรตางๆ ที่เกี่ยวของกับโรงเรียนยัง
ไม ได ให ค วามสนใจการจัด การศึ กษาแบบมี ส วนรวมมากเทาที่ ควร มี ความพยายามในการเพิ่ม ศั กยภาพของโรงเรีย นด าน
อุปกรณการเรียน สิ่งสาธารณูปโภค สิ่งกอสราง ในระยะแรกแตก็ยังไมสามารถแกไขปญหาไดทั้งหมดเพราะยังขาดหลักการจัด
การศึกษาในโรงเรียนที่เปนรูปธรรมที่ชัดเจน หลังการดําเนินการวิจัย องคการบริหารสวนจังหวัดขอนกนไดมีความตระหนัก
มากขึ้นในการสรางความเขมแข็งในการจัดการศึกษาโดยมีการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับคณะกรรมการการศึกษาขั้ น
พื้นฐานใหผูมีสวนรวมในการจัดการศึกษารูบทบาทหนาที่ของตนเอง มีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ดวยความเขมแข็งนําพา
ใหการจัดการศึกษาไดถูกทิศทางและตอเนื่อง ที่จะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนขององคการปกครอง
สวนทองถิ่น สอดคลองกับ Noble (1996 อางใน สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2546) รายงานวาจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมในทางตะวันตก
เปนนวัตกรรมเพื่อพัฒนาปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสอดคลองกับ Cheng (1996 อางถึงในสุรศักดิ์ ปาเฮ, 2546)
และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห งชาติ (2544) รายงานตรงกันวาโรงเรียนที่มีป ระสิทธิภาพสูงต องมีสวนรวมของ
คณะกรรมการในการจัดการศึกษาประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกา
ผูแทนนักเรียน และผูบริหารโรงเรียน
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3.การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง จากผลการวิจัยที่พบวา ผูวิจัย ครูผูรวมวิจัย ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
ผูนําทองถิ่น เกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริ งตามขั้ นตอนการวิจัย 9 ขั้นตอนทั้งในดานความรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และ
ประสบการณหลายประการนั้น อาจเนื่องมาจากกอนดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ผูวิจัยไดเตรียมความพรอม
ของผูรวมวิจัยทั้งในเรื่องทัศนคติ การสรางสัมพันธภาพและความรูสึกแบบเพื่อนรวมงาน แทนความเปนผูบังคับบัญชา จนเกิด
ความไววางใจและเต็มใจทํางานรวมกัน รวมทั้งการเสริมพลังความรูใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการ หลักการ บทบาท
และฐานะของผูวิจัยและผูรวมวิจัยที่ตางมีความเทาเทียมกัน ในลักษณะรวมคิด รวมทํา รวมสังเกตผล รวมสะทอนผล เพื่อหา
วิธีการปรับ ปรุ งแกไ ขใหง านได ผดดี ตลอดจนสรางความตระหนักใหเ ห็นความสํ าคั ญของการวิจัย และการปฏิ บัติ งานตาม
บทบาทหนาที่ของครู สอดคลองกับที่ วิโรจน สารรัตนะ (2550) ไดใหทัศนะวา ที่เสนอแนวคิดวาในการนํากรอบแนวคิดเชิง
ทฤษฎีเพื่อการจัดการความรูในองคการทางการศึกษามาใชในกรณีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมซึ่งเริ่มตนดวยขั้นตอน
การวางแผน (planning) ผู วิ จั ย อาจนํ า กรอบแนวคิ ด เชิ ง ทฤษฎี จ ากการวิจั ย นี้ และของบุ ค คลอื่ น ๆไปให ผู ร ว มวิ จั ย
(participants) ศึกษาเพื่อใหพวกเขารวมกันกําหนดกรอบแนวคิดการจัดการความรูของพวกเขาขึ้นมาใหม ซึ่งอาจจะไดทั้ง “
กรอบแนวคิดและแนวปฏิบัติ “ ของพวกเขาออกมา (อาจจัดทําเปนคูมือที่ยืดหยุน สามารถปรับปรุงแกไขในขั้นตอนตอๆไป
ของการวิจัยได โดยเฉพาะในวงจรที่สอง) จากนั้นจึงเปนการนําไปสูขั้นตอนการปฏิบัติ (acting) การสังเกต (observing) และ
การสะทอนกลับ (reflecting) แลวอาจเริ่มตนวงจรใหมอีกครั้งหรือสองครั้ง ซึ่งการวิจัยกรณีนี้จะมุงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
(change) ตามวัตถุประสงคของการจัดการความรูที่คาดหวัง ขณะเดียวกันก็มุงศึกษาผูรวมวิจัยแตละคน กลุม และองคกร วา
เกิดการเรียนรู (Learning) อะไรใหมๆขึ้นมาจากการทําวิจัย ในลักษณะการเรียนรูจากการกระทํา (learning from practice)
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
1.1 จากผลการวิจัย ที่ พ บวาการพั ฒ นางานจะประสบความสํ าเร็จตามที่ คาดหวัง แตห ลายกิจกรรมต อง
ดําเนินการปรับปรุงแกไขตอไปอยางตอเนื่องและจริงจัง
1.2 จากผลการวิจัยที่พบวา โรงเรียนบานผากลางดง มีปญหาอื่นอีกหลายดานที่จําเปนตองไดรับการแกไข
พัฒนาตอไป โดยเปนการแกไขปญหาในระยะยาวและตอเนื่อง ไมเปนการแกปญหาในระยะสั้น ๆ เทานั้น
1.3 จากผลการวิจัยที่พ บวา โรงเรียนบานผากลางดง มี ปญหาอื่นที่จะตองแกไขและพัฒนาอีกมากมายจึง
สามารถที่จะนําหลักการบริหารอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทมาดําเนินการพัฒนางานไดนอกจากการจัดการความรู เชน หลัก
การบูรณาการ (integration) หลักการเสริมพลัง (empowerment )
1.4 จากผลการวิจัยที่พบวา ความสําเร็จจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในครั้งนี้ เกิดจากความ
รวมแรงรวมใจของบุคลากรของโรงเรียนบานผากลางดงและชุมชนตามบทบาทและหนาที่ของตน การรักษาบรรยากาศและ
สัมพันธภาพที่ดีตอการพัฒนางานของบุคลากรทุกระดับ ทุกกลุม จึงจําเปนตองไดรับการดําเนินอยางตอเนื่องและยั่งยืน
1.5 จากผลการวิจัยที่พบวา จากกการใชหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในโรงเรียนบานผากลาง
ดง ที่สงผลความสําเร็จตามสภาพที่คาดหวัง กอใหเกิดปรากฏการณที่เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งในระดับบุคคล กลุมบุคคล ระดับ
โรงเรียน และชุม ชน การศึกษารวมทั้งกอใหเกิดการเรียนรูและองคค วามรูจากการปฏิบั ติจริงโดยเฉพาะการทํางานเปนที ม
บุคลากรทุกระดับเขาใจบทบาทและหนาที่ของตน ทํางานรวมกับผูอื่นได ทําใหเจาหนาที่ระดับตนสามารถแสดงความคิดเห็น
และแสดงความสามารถไดอยางเต็มศักยภาพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนางานตาง ๆ ไดเปนอยางดี
1.6 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยที่มีเงื่อนเวลาเปนตัวกําหนดในการพัฒนางานของโรงเรียนบานผากลางดงควร
จัดทําแผน/กิจกรรมเพื่อพัฒนางานใหสอดคลองกับระยะเวลาที่ยาวขึ้น เชน ปงบประมาณ ปการศึกษา
1.7 จากผลการวิจัย ที่ พ บวา การพั ฒ นางานในโรงเรี ย นบ านผากลางดงที่ ป ระสบความสํ าเร็ จเกิ ด การ
ดําเนินการที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) รูปแบบการจัดการสอดคลองกับการวิจัย 2) หลักการสําคัญที่ยึดถือ 4 ประการ คือ รวม
คิด ร วมปฏิ บัติ ร วมประเมินผล และรวมชื่นชมผลงาน และ 3) การยึด ถือหลั กการ 10 จรรยาบรรณ 10 และบทบาท 10
ประการพื้นฐานของการวิจัย รวมทั้งการรวมกันพัฒนาขั้นตอนในการทํางานแตละขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีสวน
รวมโรงเรียนบานผากลางดงจึงตองใหความสําคัญในการดําเนินการพัฒนางานในโรงเรียนบานผากลางดงใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดอยูเสมอและพัฒนางานใหตอเนื่องและยั่งยืน
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2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
2.1 ผูบ ริ หารโรงเรีย นบ านผากลางดงควรกําหนดนโยบายการวิจัย เพื่ อพั ฒนางานเป นนโยบายหลั กของ
โรงเรียนในทุกปการศึกษา
2.2 โรงเรียนบานผากลางดงจะมีปญหาดานงบประมาณในการบริหารจัดการที่ไมเพียงพอ หรือปญหาครูไม
ครบชั้น และคุณวุฒิของครูไมตรงตามสาขาวิชาที่สอน แตโรงเรียนก็สามารถบริห ารจัดการและพัฒนาการเรียนการสอนได
ประสบผลสําเร็จ ดังนั้น หนวยงานตนสังกัดควรใหความสนใจและพิจารณาใหความชวยเหลือ หรือยกยองในผลงานที่ประสบ
ผลสําเร็จ รวมทั้งใหการดูแลอยางใกลชิดในทุกดานเพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของคณะครู
2.3 โรงเรี ย นบ า นผากลางดงเพื่ อ ให ก ารพั ฒ นาอย า งต อ เนื่อ งและยั่ ง ยื นซึ่ ง จะส ง ผลต อ การพั ฒ นางาน
หนวยงานตนสังกัดควรมีการนิเทศติดตามและประเมินผลอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง
3 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
3.1 การที่จะใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนางานในสําโรงเรียนบานผากลางดง ควรศึกษา
หลักการ จรรยาบรรณ และบทบาทของผูวิจัยใหเขาใจอยางถองแทและนําไปใชอยางเชื่อมั่นในหลักการมีสวนรวมวาจะสงผลดี
ตอการพัฒนาไดมากกวา
3.2 การกําหนดจุดมุงหมายในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมไปใชเปนกระบวนการพัฒนางานของ
โรงเรียนบานผากลางดงที่มุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแลว จะตองมุงใหเกิดการเรียนรูและองคความรูใหมเกิดขึ้น
ดวย ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุมบุคคล ระดับโรงเรียน และชุมชน
3.3 ปจจัยจูงใจที่จะทําใหบุคลากรทุกระดับเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาของโรงเรียนบานผากลาง
ดงในการวิจัย ในครั้งนี้ คือ ความมีสัมพั นธภาพที่ดีตอกันอยางกัลยาณมิตรและการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ
ความรูความสามารถไดอยางเต็มที่
3.4 ควรคํานึง ถึ ง หลักการหรื อนวัต กรรมอื่น ๆ ที่ จะนํามาใชใ นการเปลี่ ย นแปลงหรื อเพื่ อพัฒ นางานใน
โรงเรียนบานผากลางดง
3.5 การพัฒนางานในโรงเรียนบานผากลางดง พึ งตระหนักถึงข อเท็ จจริ งวา เป าหมายการพัฒ นาคื อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนสําคัญ โรงเรียนบานผากลางดงจึงตองดําเนินการพัฒนาตามวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมตอไปอีกอยางตอเนื่อง
4 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
4.1 โรงเรียนบานผากลางดง ควรกําหนดเปนนโยบายใหทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนางาน
ของโรงเรียน พรอมแสวงหาแหลงสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกทั้งทุนและเชิงวิชาการ เชน สถาบันอุดมศึกษา เปนตน
4.2 โรงเรียนบานผากลางดง ควรสงเสริมใหมีการวิจัยในรูปแบบอื่นที่สงผลตอการพัฒนา หรือเปลี่ยนแปลง
ดวย เชน การวิจัยและพัฒนา(research and development) การวิจัยเชิงนโยบาย (policy research ) เพื่อใหบุคลากรทุก
ระดับเกิดความรูและความเขาใจสามารถนําการวิจัยรูปแบบอื่น ๆ นํามาใชใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในโรงเรียนบาน
ผากลางดงอยางตอเนื่องและยั่งยืน
4.3 โรงเรียนบานผากลางดงควรตอยอดงานวิจัยนี้โดยนํากรอบแนวคิดที่ไดไปจัดทํากรอบวิจัยและพัฒนา
(research and development ) งานในโรงเรียนบานผากลางดงตอไป
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การสํารวจปจจัยที่เอื้อตอการเพาะพันธุหนูในชุมชนตําบลหอไกร จังหวัดพิจิตร
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บทคัดยอ
การศึกษานี้เปนการสํารวจปจจัยที่เอื้อตอการเพาะพันธุหนูและรองรอยหนูในชุมชนชนบทจํานวน 5 ชุมชนที่ตั้งอยู ณ
ตําบลหอไกร จังหวัดพิจิตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบและจัดลําดับปญหาแหลงเพาะพันธุหนูโดยใชแบบสํารวจที่
พัฒนาตอยอดมาจากแบบสํารวจของศูนยควบคุมและปองกันโรคของประเทศสหรัฐอเมริกาในการสํารวจแหลงอาหาร น้ํา ที่
หลบซอน ทางเขาออก รวมถึงรองรอยหนู ในบานเรือนประชาชนจํานวน 233 ครัวเรือน ผลการศึกษาพบวา หมูบานสวนใหญ
มีการเก็บอาหารที่ไมเหมาะสมและพบถังขยะที่ไมถูกหลักสุขาภิบาลมากกวาครึ่งหนึ่งของครัวเรือนที่สํารวจทั้งหมด เมื่อสํารวจ
ปจจัยดานน้ําและที่อยูอาศัย ผลการศึกษาพบวา มีภาชนะบรรจุน้ําที่เปดทิ้งไวที่หนูสามารถใชเปนแหลงน้ําเพื่อการดํารงชีวิต
และพบวัสดุที่ไมใชงานบริเวณรอบบานมากกวารอยละ 70 ของครัวเรือนที่สํารวจทั้งหมดในแตละหมูบาน นอกจากนี้ สภาพ
บานสวนใหญไมมีมุงลวดที่ประตู หนาตางซึ่งเอื้อตอการใชเปนทางเขาออกของหนู จากขอบกพรองดังกลาว ทําใหหมูบานที่
สํารวจทั้งหมดพบรองรอยหนูมากกวารอยละ 35 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดโดยศูนยควบคุมและปองกันโรคของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ชุมชนเหลานี้ถูกจัดอยูในพื้นที่ที่ตองทําการควบคุมแหลงเพาะพันธุหนูอยางเรงดวน ดังนั้น ประชาชนจึง
ควรที่จะกําจัดปจจัยที่เอื้อตอการดํารงชีวิตของหนูดังกลาวและปองกันไมใหมีทางเขาออกของหนูในบานเพื่อที่จะลดประชากร
หนูไดอยางยั่งยืน
คําสําคัญ: การสุขาภิบาลที่พักอาศัย การเพาะพันธุหนู
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A Survey of Factors Influencing on Rat Infestation in Communities of Ho Krai
subdistrict, Phichit province
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Abstract
A survey of factors influencing rat infestation in 5 rural communities located in Ho Krai subdistrict,
Phichit province was conducted to compare and prioritize for rat infestation problem. To conduct the
study, a modified survey form from US centers for disease control and prevention was used to inspect
food sources, water sources, harborages, rat entry and access, and rat signs in 233 households. The result
showed that more than half of the household samples in each community had unapproved food
storages and garbage containers. Considering water sources and harborages, it was found that over 70% of
the household samples in each community had open water containers and abandoned appliances.
Additionally, most house structures in Ho Krai subdistrict allowed rat to access the houses easily because
of open windows or doors without any screen. These housing sanitation deficiencies resulted in rat
infestation indicated by over 35 % of households appeared to have rat signs. Compared with the criteria
set by the US centers for disease prevention and control, these communities were set as priority area for
corrective actions. Consequently, people should get rid of these basic life needs of rat including
prevention of rat access and entry in order to sustainably control rat population.
Keywords: Housing Sanitation, rat infestation
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บทนํา
การสุขาภิบ าลที่อยูอาศั ยที่ดีในชุมชน มีความสําคัญตอการกําจัดแหล งอาหารและแหลงเพาะพันธุของสัตวนําโรค
หลายชนิด โดยเฉพาะหนูซึ่งเปนสัตวฟนแทะที่สามารถทําลายสิ่งของตางๆ และยังเปนสัตวที่นําโรคหลายโรค เชน กาฬโรค ไข
หนูกัด โรคฉี่หนูและอื่นๆ โดยเชื้อโรคปนเปอนผานปสสาวะของหนูสูแหลงอาหารและน้ําของมนุษย (Tangkanakul, 2005) ดัง
จะเห็นไดจากรายงานการสอบสวนโรคฉี่หนู ในกิ่งอําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร พ.ศ.2549 ที่พบวาผูปวยมักจะพักอาศัยใน
บานเรือนที่ไมถู กหลั กสุขาภิบาล (ที มสอบสวนโรคกิ่งอําเภอสากเหล็ก, 2549) นอกจากนี้ ในป พ.ศ. 2554 พบรายงาน
ผูเ สี ยชี วิตจากโรคฉี่ห นู ในอําเภอโพธิ์ป ระทั บ ชาง จัง หวัด พิ จิต ร ที่ พั กอาศั ยอยู ในบ านที่ ไ มถู กหลั กสุข าภิ บาลเช นกัน (ที ม
สอบสวนโรคกิ่งอําเภอโพธิ์ประทับชาง, 2554) ดังนั้น เพื่อไมใหเกิดการแพรกระจายของเชื้อโรค การปรับปรุงสุขาภิบาลที่อยู
อาศัย เชน การจัดการแหลงอาหาร น้ํา ที่อยูอาศัยและการปองกันทางเขาออกในที่พักอาศัยของหนูจึงมีความจําเปนเนื่องจาก
การกําจัดปจจัยทางกายภาพเหลานี้จะเปนการลดขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ในการเพิ่มพันธุประชากรหนูซึ่งจะ
เปนการควบคุมประชากรหนูอยางยั่งยืนกวาวิธีการอื่นๆ (Brown, 1969)
ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงไดทําการประเมินปจจัยทางสุ ขาภิบาลที่ อยูอาศั ยที่เ อื้อตอการเพาะพั นธุหนูใ นบ านพรอมกับ
สํารวจรองรอยหนูในครัวเรือนจํานวนทั้งสิ้น 233 ครัวเรือนในชุมชนจํานวน 5 ชุมชน ที่ตั้งอยู ณ ตําบลหอไกร จังหวัดพิจิตร
รวมถึ งการนําผลที่ไ ดม าจัดลํ าดั บพื้ นที่ ค วบคุม แหลง เพาะพันธุห นู ที่กําหนดโดยศูนยค วบคุม และป องกันโรคของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประโยชนที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้ จะทําใหทราบถึงระดับและปจจัยที่เอื้อใหเกิดการเพาะพันธุของหนูในบาน
แถบชุมชนชนบทแหงนี้ซึ่งสามารถนํามาใชในการวางแผนเพื่อลดการเพาะพันธุหนูในชุมชนตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อสํารวจและประเมินปจจัยดานสุขาภิบาลที่พักอาศัยที่เอื้อตอการเพาะพันธุหนู
ระเบียบวิธีวิจัย
1. การรวบรวมขอมูล
จังหวัดพิจิตรตั้งอยูทางภาคเหนือของประเทศไทย ประกอบดวย 12 ตําบล ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ตําบลหอไกรเปน
ชุมชนที่ทําการศึกษา โดยมีพื้นที่ทั้งสิ้น 61 ตารางกิโลเมตรประกอบด วย 9 ชุ มชน รวมทั้ง สิ้น 2,491 หลังคาเรือน ซึ่งได
ทําการศึกษาชุมชนจํานวน 5 ชุมชน กลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนครัวเรือนจํานวนทั้งสิ้น 233 ตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางตาม
ความสะดวก (Convenience Sampling) จากชุมชนที่ 1 จํานวน 49 ครัวเรือน ชุมชนที่ 2 จํานวน 32 ครัวเรือน ชุมชนที่ 3
จํานวน 57 ครัวเรือน ชุมชนที่ 4 จํานวน 36 ครัวเรือน และชุมชนที่ 5 จํานวน 59 ครัวเรือน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
ประกอบดวยแบบสังเกตลักษณะชุมชนและสภาพสิ่งแวดลอมและแบบสํารวจการสุขาภิบาลที่อยูอาศัยที่ประยุกตมาจากศูนย
ควบคุมและปองกันโรคของประเทศสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention, 2006) เพื่อให
เหมาะสมกับบริบทของชุมชน โดย หัวขอการสํารวจประกอบดวย ขอบกพรองทางดานสุขาภิบาลจํานวน 14 หัวขอ ไดแก การ
เก็บอาหารที่ไมเหมาะสม การเก็บเมล็ดพืชและอาหารสัตวไมมิดชิด ถังขยะที่ไมถูกหลักสุขาภิบาล กองขยะ พืชผักผลไมที่พบ
รอยแทะ ยุงขาวหรือที่เก็บขาวที่ชํารุด น้ํารั่ว ภาชนะบรรจุน้ํา ซอกมุมรกในบาน ฝาชํารุด วัสดุที่ไมใชงานบริเวณรอบบาน พุม
ไมหรื อตนไมรก ประตู หรือหนาตางเปด ทิ้งไว ตนไมพาดเขาสูตัวบ าน พรอมกับทําการบั นทึกร องรอยหนู เชน ขี้หนู รอยถู
รอยเทา ซากหนู อื่นๆ ที่พบในแตละบานในระหวางการสํารวจดวย
2. การวิเคราะหขอมูล
ขอบกพรองในแต ละหัวขอที่สํ ารวจจะถูกนํามาคํานวณเปนรอยละของบานที่ พบขอบกพร องในเรื่องนั้นตอบานที่
สํ ารวจทั้ ง หมดในแต ล ะหมู บ าน พร อมกับ นําผลที่ ไ ด ไ ปเปรี ย บเที ย บกับ เกณฑ ข องศู นย ค วบคุ ม และป องกันโรคแห ง ชาติ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดลําดับความจําเปนในการเขาไปควบคุมหนูโดยใชสีเรียงลําดับจากความจําเปนนอยไปหามาก คือ น้ําเงิน
เขียว เหลือง แดง เปนตน ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ลักษณะของขอบกพรองทางสุขาภิบาลและระดับความเสี่ยงโดยใชสีที่ตางกัน
หัวขอ
รอยละที่พบขอบกพรอง (%)
สี
การเพาะพันธุหนู
รองรอยหนู
ไมพบ
น้ําเงิน
นอยกวา 2%
เขียว
2% - 25%
เหลือง
26%-100%
แดง
แหลงอาหาร
ถังขยะที่ไมถูกหลักสุขาภิบาล
ไมพบ
น้ําเงิน
นอยกวา 30%
เขียว
30% - 60%
เหลือง
61% - 100%
แดง
อาหารที่นอกเหนือจากถังขยะ
ไมพบ
น้ําเงิน
นอยกวา 15%
เขียว
15% - 30%
เหลือง
31% - 100%
แดง
ที่มา: ศูนยควบคุมและปองกันโรคของประเทศสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention, 2006)
ผลการวิจัย
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนขอบกพรองทางดานสุขาภิบาลที่อยูอาศัยที่เอื้อตอการเพาะพันธุหนูในชุมชนหอไกร จํานวน
233 ครัวเรือน ซึ่งสามารถแบงประเภทของหัวขอการสํารวจไดเปน 4 กลุม ประกอบดวย 1) แหลงอาหาร ไดแก การเก็บ
อาหารที่ไมเหมาะสม การเก็บเมล็ดพืชและอาหารสัตวไมมิดชิด ถังขยะที่ไมถูกหลักสุขาภิบาล กองขยะ พืชผักผลไมสุกที่พบ
รอยแทะและยุงขาวหรือที่เก็บขาวที่ชํารุด 2) แหลงน้ํา ไดแก น้ํารั่ว ภาชนะบรรจุน้ํา 3) ที่หลบซอน ไดแกซอกมุมรกในบาน ฝา
ชํารุด วัสดุที่ไมใชงานบริเวณรอบบาน พุ มไมหรือตนไมรก และ 4) ทางเขาออกของหนู ไดแก ประตูหรือหนาตางเปดทิ้งไว
ตนไมพาดเขาสูตัวบาน
เมื่อพิจารณาแหลงอาหารของหนูดังแสดงในภาพที่ 1 ผลการศึกษาพบวา แหลงอาหารของหนูที่สํารวจพบในชุมชน
สวนใหญเปนผลมาจากการเก็บอาหารที่ไมเหมาะสมและการมีถังบรรจุขยะเปยกที่ไมถูกหลักสุขาภิบาล โดยประชาชนในพื้นที่
ที่สํารวจมักจะทําการเก็บอาหารนอกตูกับขาวหรือตูเย็นและเก็บอาหารไวในภาชนะที่หนูสามารถกัดแทะได เชน ถุงพลาสติก
กระสอบข าวสาร เป น ต น ประกอบกับ ประชาชนส วนใหญ มั กทิ้ ง เศษอาหารลงในถั ง ขยะที่ ไ ม มี ฝ าป ด คลุ ม หรื อ ทิ้ ง ลงใน
ถุงพลาสติกเพียงอยางเดียวกอนที่จะรวบรวมไปทิ้งที่ถังที่หนวยงานทองถิ่นเตรียมไวให ทําใหพบแหลงอาหารจากขอบกพรอง
เหลานี้สูงถึงรอยละ 91 ในบางชุมชน นอกจากแหลงอาหารที่กลาวขางตน หนูในพื้นที่ที่ศึกษายังสามารถหาอาหารไดจากเมล็ด
พืชและอาหารสัตวที่เก็บไวในภาชนะที่ไมสามารถปองกันหนูได พืชผักผลไมสุกรอบบาน กองขยะ และยุงขาว
สวนแหลงน้ําที่ใชในการดํารงชีวิตสวนใหญของหนู (ภาพที่ 2) พบวา ในแตละชุมชนมีภาชนะบรรจุน้ําที่ใชในการ
อุปโภคและบริโภครวมถึงใชในการเลี้ยงสัตว เชน โอง ตุม บอ ที่เปดทิ้งไวถึงจํานวนรอยละ 77-97 และพบน้ํารั่วจากทอประปา
จํานวนรอยละ 3-29 เทานั้น ในดานที่หลบซอนของหนู ผลการศึกษาพบวาบานเรือนสวนใหญมักจะพบพื้นที่ที่หนูสามารถ
หลบซอนได เชน ซอก มุม ลิ้นชัก หรือพื้นที่รกในบาน สวนบริเวณรอบบานเรือน ประชาชนมักจะกองวัสดุที่ไมใชงานอยางไมมี
ระเบียบและปลอยใหมีพุมไมหรือตนไมรกขึ้นปกคลุมพื้นที่นั้นอยางหนาแนน ดังแสดงในภาพที่ 3 นอกจากนี้ ผลการสํารวจยัง
พบวา โครงสรางบานเรือนในชุมชนที่ศึกษามักไมมีมุงลวดที่ประตูและหนาตาง และมักจะเปดประตูและหนาตางไวตลอดวัน
ทําใหหนูใชชองวางเหลานั้นเขาออกจากตัวได แสดงดังภาพที่ 4
จากการมีปจจัยที่ใชเพื่อการดํารงชีวิตจํานวนมากนี้ สงผลใหพบรองรอยหนู ไดแก ขี้หนู รอยถู ซากหนู มากกวารอย
ละ 35 ของครัวเรือนที่สํารวจทั้งหมดในแตละชุมชน บางชุมชนพบมากกวารอยละ 70 แสดงดังภาพที่ 5
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ตารางที่ 2 ขอบกพรองของปจจัยดานสุขาภิบาลที่เอื้อตอการเพาะพันธุหนูและรองรอยหนูใน 5 ชุมชน
ปจจัยดานสุขาภิบาลที่เอื้อตอการเพาะพันธุหนู
ชุมชน 1
ชุมชน 2
ชุมชน 3
ชุมชน 4
86.0
58.3
เก็บอาหารไมเหมาะสม
87.8
71.9
เก็บเมล็ดพืชและอาหารสัตวไมมิดชิด
24.5
25.0
26.3
33.3
ถังขยะที่ไมถูกหลักสุขาภิบาล
89.8
90.6
57.9
75.0
กองขยะ
4.1
6.3
12.3
0
พืชผักผลไมที่พบรอยแทะ
0
3.1
12.3
5.6
ยุงขาวหรือที่เก็บขาวที่ชํารุด
20.4
18.8
19.3
27.8
น้ํารั่ว
28.6
15.6
19.3
2.8
ภาชนะบรรจุน้ํา
95.5
96.9
77.2
83.3
ซอกมุมรกในบาน
63.3
46.9
61.4
63.9
ฝาชํารุด
10.2
6.3
19.3
19.4
วัสดุที่ไมใชงานบริเวณรอบบาน
63.3
53.1
66.7
72.2
พุมไมหรือตนไมรก
67.3
68.8
75.4
47.2
ประตูหรือหนาตางเปดทิ้งไว
91.8
93.8
71.9
66.7
ตนไมพาดเขาสูตัวบาน
38.8
34.4
12.3
25.0
รองรอยหนู
73.5
37.5
57.9
36.1

100
80

รอยละ

60
40
20
0

ชุมชน 1

ชุมชน 2

เก็บอาหารไมเหมาะสม
กองขยะ

ชุมชน 3

ชุมชน 4

เก็บเมล็ดพืชและอาหารสัตวไมมิดชิด
พืชผักผลไมที่พบรอยแทะ

ชุมชน 5

ถังขยะที่ไมถูกหลักสุขาภิบาล
ยุงขาวหรือที่เก็บขาวที่ชํารุด

ภาพที่ 1 แหลงอาหารในการดํารงชีวิตของหนูที่สํารวจพบใน 5 ชุมชน
100

รอยละ

80
60
40
20
0

ชุมชน 1

ชุมชน 2
น้ํารั่ว

ชุมชน 3

ชุมชน 4
ภาชนะบรรจุน้ํา

ชุมชน 5

ชุมชน 5
89.8
23.7
89.8
10.2
1.7
13.6
20.3
96.6
74.6
11.9
79.7
71.2
79.7
37.3
52.5
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100

ภาพที่ 2 แหลงน้ําในการดํารงชีวิตของหนูที่สํารวจพบใน 5 ชุมชน

80

รอยละ

60
40
20
0

ชุมชน 1

ชุมชน 2

ซอกมุมรกในบาน

ฝาชํารุด

ชุมชน 3

ชุมชน 4

วัสดุที่ไมใชงานบริเวณรอบบาน

ชุมชน 5
พุมไมหรือตนไมรก

ภาพที่ 3 ที่หลบซอนของหนูที่สํารวจพบใน 5 ชุมชน
100

รอยละ

80
60
40
20
0

ชุมชน 1

ชุมชน 2
ชุมชน 3
ประตูหรือหนาตางเปดทิ้งไว

ชุมชน 4
ชุมชน 5
ตนไมพาดเขาสูตัวบาน

ภาพที่ 4 ทางเขาออกของหนูในบานที่สํารวจพบใน 5 ชุมชน
100

รอยยะ

80
60
40
20
0

ชุมชน 1

ชุมชน 2

ชุมชน 3
รองรอยหนู

ชุมชน 4

ชุมชน 5

ภาพที่ 5 รองรอยหนูที่สํารวจพบใน 5 ชุมชน
เมื่อนําขอบกพรองปจจัยดานสุขาภิบาลที่เอื้อตอการเพาะพันธุหนู มาเปรียบเทียบกับเกณฑของศูนยควบคุมและ
ปองกันโรคของประเทศสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention , 2006) ที่ใชแบงความสัมพันธตาม
พื้นที่โดยใชสีที่ตางกันตามที่ไดกลาวขางตน ผลการศึกษาพบวา จํานวนรองรอยหนู ขอบกพรองทางดานสุขาภิบาลในเรื่อง
การเก็บอาหารที่ไมเหมาะสมและถังขยะที่ไมถูกหลักสุขาภิบาลของทั้ง 5 ถูกประเมินใหเปนพื้นที่ที่ตองมีการจัดการปองกันการ
เปนแหลงเพาะพันธุหนูอยางเรงดวนที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ปจจัยดานสุขาภิบาลที่เอื้อตอการเพาะพันธุหนูและรองรอยหนูของสหรัฐอเมริกาและใน 5 ชุมชน
ขอบกพรองดานสุขาภิบาลที่เอื้อตอ
เกณฑรอยละของ
ชุมชนที่สํารวจ
การเพาะพันธุหนู
สหรัฐอเมริกา
ชุมชน 1 ชุมชน 2 ชุมชน 3 ชุมชน 4
รองรอยหนู
รอยละ 26 ขึ้นไป




อาหารที่นอกเหนือจากถังขยะ
รอยละ 31 ขึ้นไป




ถังขยะที่ไมถูกหลักสุขาภิบาล
รอยละ 61 ขึ้นไป



 เขาเกณฑพื้นที่สีแดงของสหรัฐอเมริกา - ไมเขาเกณฑพื้นที่สีแดงแตเขาเกณฑพื้นที่สีเหลือง

ชุมชน 5




สรุปและอภิปรายผล
ผลการสํารวจขอบกพรองดานสุขาภิบาลที่อยูอาศัยที่เอื้อตอการเพาะพันธุหนูในชุมชนหอไกรพบวา มีรองรอยหนู
เปนจํานวนมากในพื้นที่ที่ศึกษา โดยชุมชนที่พบรองรอยหนูจํานวนนอยที่สุดคือ ชุมชน 4 (รอยละ 36.1) และ ชุมชนที่พบมาก
ที่สุดคือ ชุมชน 1 (รอยละ 73.5) ทั้งนี้ เนื่องจาก ชุมชน 1 พบปจจัยที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในหลายสวนมากกวาชุมชน 4 อยาง
ชัดเจน ยกตัวอยาง ชุมชน 1 มีการเก็บอาหารที่ไมเหมาะสม มีพุมไมหรือตนไมรกรอบบริเวณบานที่หนูใชเปนที่หลบซอนและมี
จํานวนครัวเรือนที่เปดประตูหรือหนาตางที่ไมมีมุงลวดกั้นทิ้งไวไดมากกวาชุมชน 4 ถึง 2 เทา สงผลใหพบรองรอยหนูที่แตกตาง
กัน สอดคลองกับการศึกษาของ Abiodun ใน พ.ศ.2546-2547 ที่ศึ กษาการพบหนูในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยไนจีเรี ย
และพบวาการเก็บอาหารที่ไมเหมาะสมเปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหหนูดํารงชีวิตอยูได เพราะถานักศึกษาเก็บอาหารในตูเสื้อผา
เตียง โตะ จะพบหนูในหองพักสูงถึงรอยละ 92.5 ในทางตรงกันขาม ถาเก็บอาหารในภาชนะหรือกลองพลาสติกที่ปดสนิท
ทนทานตอการกัดแทะของหนู จะพบหนูในหองพักเพียงรอยละ 6.1 เทานั้น (Abiodun, 2006) นอกจากนี้ Murphy รายงาน
ผลการสํารวจบานที่ใชบริการการควบคุมหนูจากหนวยงานสวนทองถิ่นในสหราชอาณาจักรวามีแหลงที่หลบซอนของหนูถึงรอย
ละ 78.3 ระบบระบายน้ําทิ้งที่ชํารุดถึงรอยละ 85.6 และโครงสรางอาคารที่ชํารุดเสียหายที่หนูใชเปนทางเขาออกถึงรอยละ
89.4 ของบานที่สํารวจทั้งหมด (Gai Murphy, 2002) อยางไรก็ตาม แมวาชุมชน 1 จะพบรองรอยหนูจํานวนมากที่สุด แตทุก
ชุมชนที่สํารวจถูกจัดใหเปนพื้นที่ที่ควรดําเนินการแกไขการเป นแหลงเพาะพันธุหนูโดยเรงดวนเพราะมีการพบรองรอยและ
ปจจัยที่ หนูใชใ นการดํ ารงชีวิตจํานวนมาก ดังนั้น เพื่อทําการควบคุมประชากรหนูอยางยั่งยืน ประชาชนทุกชุมชนควรตอง
รวมมือและทําการกําจัดแหลงอาหาร น้ํา ที่อยูอาศัยรวมถึงการปองกันทางเขาออกของหนูที่สํารวจพบทั้งหมด เนื่องจาก หาก
มีการกําจัดแหลงอาหาร น้ํา ที่อยูอาศัย จนหมดไปจากบานหลังหนึ่งๆ หรือพื้นที่จํากัดหนึ่งๆ เทานั้น หนูก็สามารถอพยพหรือ
เคลื่อนยายไปในพื้นที่ใกลเคียงที่มีปจจัยในการดํารงชีวิตสมบูรณได หากพื้นที่เดิมกลับมามีขอบกพรองอีก ในระยะเวลาไมนาน
หนูก็จะกลับเขามาแพรพันธุไดดังเดิม
ขอเสนอแนะ
การกําจัดปจจัยทางกายภาพ ไดแก อาหาร น้ํา ที่อยูอาศัย จะทําใหประชากรหนูเกิดการแขงขันและงายตอการพบ
เห็นของนักลา (predator) เชน แมว สุนัข นก ฯลฯ ซึ่งจะสงผลใหประชากรหนูลดลงอยางถาวรแตกตางจากการทําลายหนู
(rat extermination) ที่ประชากรหนูสามารถเพิ่มพันธุกลับมาอยูที่ระดับเดิมไดอีกตราบเทาที่ยังมีปจจัยที่ใชในการดํารงชีวิต
เหลานี้ ดังนั้น หนวยงานที่รับผิดชอบควรจะเรงสรางความตระหนักใหกับประชาชนในพื้นที่ดังกลาวเพื่อที่จะลดความเสี่ยงจาก
การเปนแหลงเพาะพันธุโรคในชุมชน
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การศึกษาองคประกอบชนิดอาหารในกระเพาะอาหารของปูแสม (Metaplex elegans)
บริเวณปาชายเลนปากแมน้ําแมกลอง จังหวัดสมุทรสงคราม
ธีรดา นอยถนอม ศิรประภา เปรมเจริญ*
ภาควิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จังหวัดนครปฐม 73140
โทร 0-34281105 อีเมล: faassrp@.ku..ac.th
*
ผูประสานงานหลัก

บทคัดยอ
ศึกษาองคป ระกอบชนิด และการกินอาหารของปูแสมในบริ เวณของปาชายเลนคลองโคนและแหลมใหญ จังหวัด
สมุทรสงคราม โดยทําการเก็บตัวอยางปูแสม 2 ครั้ง ในชวงฤดูรอนเดือนเมษายน และตนฤดูฝนเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559
จากปูแสมทั้งหมด 202 ตัว เปนปูเพศผู 88 ตัวและปูเพศเมีย 114 ตัว ปูแสมเพศเมี ยจะมีความสัมพันธระหวางความยาว
กระดองกับน้ําหนักตัวมากกวาเพศผู อัตราสวนเพศของปูแสมเพศผูตอปูแสมเพศเมียเทากับ 0.77 : 1 เดือนเมษายนเปนเดือน
ที่พบปูแสมมากที่สุด โดยคามวลชีวภาพสูงสุดเทากับ 4.53 กรัมตอตารางเมตร ผลจากการศึกษาชนิดของอาหารในกระเพาะปู
แสม พบอาหารชนิดเดนเปนดินตะกอน (51.49%) และเนื้อเยื่อพืช (46.90%) นอกจากนี้ยังพบสาหรายขนาดเล็ก (0.99%)
เนมาโทด (0.49%) และเกล็ดปลา (fish scale) ในกระเพาะอาหารอีกดวย จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตออาหารในกระเพาะ
ของปูแสม ไดแก เพศ และฤดูกาล พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p > 0.05) ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนํามา
ประยุกตใชเพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษและติดตามการเปลี่ยนแปลงความสมบูรณในแหลงที่อยูอาศัยและแหลงอาหารของปู
แสมในบริเวณนี้ นอกจากนี้ผลการศึกษาชนิดของอาหารในกระเพาะยังสามารถนํามาเปนขอมูลพื้นฐานในการเพาะเลี้ยงปูแสม
เพื่อทดแทนประชากรปูในธรรมชาติซึ่งเปนแนวทางหนึ่งในการจัดการทรัพยากรปูแสม
คําสําคัญ: ปูแสม, องคประกอบชนิดของอาหาร, ปาชายเลน, จังหวัดสมุทรสงคราม
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Abstract
Diet compositions of grapsid crab Metaplex elegans in Klong Kone and Laem Yai mangrove
estuary, Samut Songkhram Province were conducted seasonally in April and July 2016. A total of 202
individuals (88 male and 114 females), with overall sex ratio was 0.77:1. Female crab was most closely
related to length and weight compared to male crab. The most abundance with the highest biomass of
grapsid crab were recorded at 4.53 g per aquare meter in April. Results showed that detritus was the
highest with a value of 51.49% followed by plant tissue (46.90%). Nematode, fish scales and algae were
also found with a value of 0.49%, 0.14% and 0.99% respectively. These were no significant differences in
the percentage composition of food items in sexes and seasons (p > 0.05). The data from this study can
be applied as the conservation practices and tracking changes in habitat and food sources of crab, which
of there can also be used to promote grapsid crab culture for restocking as the alternative management
of the grapsid resources
Keyword: Metaplex elegans, diet composition, mangrove forest, Samut Songkhram Province
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บทนํา
ปาชายเลนเปนระบบนิเวศที่มีความสําคัญโดยเปนแหลงที่อยูอาศัย แหลงอาหาร และแหลงอนุบาลสัตวน้ําที่มีคุณคา
ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปูแสมซึ่งเปนปูที่พบมากในปาชายเลน กิจกรรมการกินอาหาร และพฤติกรรมการขุดรูของปูแสมเปน
กระบวนการสําคัญที่ทําใหเกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารในน้ําและในดิน ทําใหดินมีคุณภาพเหมาะสําหรับเปนที่อยูอาศัย
ใหกับ สัตวข นาดเล็กที่อาศัย อยูในดิน อีกทั้งช วยสรางความสมดุลส งผลใหระบบนิเ วศปาชายเลนมี ความอุดมสมบูรณยิ่งขึ้ น
นอกจากนี้ปูแสมยังมีบทบาทสําคัญในหวงโซอาหาร โดยมีสวนชวยยอยสลายอินทรียสารตาง ๆ ที่เปนผลผลิตของตนไมในปา
ชายเลน และเรงกิจกรรมของพวกจุลชีพที่มีหนาที่ทําลายหรือยอยสลายซากตาง ๆ ของพืชเกิดขึ้นไดเร็วกวาปกติ
นอกจากบทบาทในทางนิเ วศวิท ยาแล วปู แ สมยั ง เป นทรั พ ยากรที่ มี บ ทบาทและมี ค วามสํ าคั ญ อย างมากในเชิ ง
เศรษฐกิจในแงของการประมง การเพาะเลี้ยง รวมไปถึงการนํามาบริโภคเปนอาหาร เนื่องจากในประเทศไทยปูแสมเปนสัตวที่
นิยมนํามาบริโภคอยางแพรหลาย และทําเปนอาชีพอุตสาหกรรมทั้งในระดับครัวเรือน และขนาดใหญ ซึ่งนําไปสูการสงออก
ตางประเทศ สรางรายไดเขาประเทศเปนจํานวนมาก โดยขอมูลจากกรมประมง ในป พ.ศ. 2558 พบวาประเทศไทยสามารถ
สงออกผลผลิตของปูจากธรรมชาติไดประมาณ 2 หมื่นตัน คิดเปนมูลคา 3,000 ลานบาท นอกจากคุณคาในเชิงเศรษฐกิจแลวปู
แสมยังถูกนํามาใชประโยชนในดานอื่น ๆ อีกมากมาย เชน เปนสวนผสมของอาหารสัตว ทําเครื่องประดับ รวมทั้งการนําสวน
ของกระดองมาผลิตเปนสารไคติน และไคโตซาน มีประโยชนทางดานการเกษตร การแปรรูปอาหาร ยารักษาโรค และดาน
การแพทยในปจจุบัน
พื้นที่ปาชายเลนจังหวัดสมุทรสงครามในป พ.ศ. 2543 มีขนาด 25.53 ตารางกิโลเมตร แตในป พ.ศ. 2547 พื้นที่ปา
ชายเลนลดเหลือเพียง 22.58 ตารางกิโลเมตร (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2559) เนื่องจากเกิดการกัดเซาะชายฝง
ประกอบกับมีการทําประมงของชาวบาน โดยจากสถิติการประมงแหงประเทศไทยในป พ.ศ. 2556 พบวามีปริมาณการจับปู
จากแหลงธรรมชาติปละ 31.3 ตัน (กรมประมง, 2559) ทําใหโครงสรางทางธรรมชาติของระบบนิเวศปาชายเลนถูกทําลาย
สงผลตอการแพรกระจาย ความหลากหลาย และแหลงอาหารของปูแสมในพื้นที่ปาชายเลน ดังนั้นการศึกษาการกินอาหารและ
การกระจายในปูแสม ตําบลคลองโคน และแหลมใหญ จังหวัดสมุทรสงคราม ทําใหทราบถึงลักษณะพฤติกรรมการกินอาหาร
ของปูแสม เพื่อคาดการณแนวโนมและผลกระทบตอประชากรปูแสม ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ยังไมมีรายงานการศึกษาในพื้นที่นี้มา
กอน เพื่อใหไดขอมูลเปนแนวทางการอนุรักษ เฝาระวัง และติดตามการเปลี่ยนแปลงความสมบูรณในแหลงที่อยูอาศัยและ
แหลงอาหาร รวมถึงเปนขอมูลพื้นฐานในการนํามาเพาะเลี้ยงโดยผลิตลูกพันธุปูแสมปลอยเสริมลงในแหลงธรรมชาติ นอกจากนี้
การเพาะเลี้ยงปูแสมเปนแนวทางหนึ่งที่สามารถพัฒนาใหเปนอาชีพทางเลือกแกชาวประมงในพื้นที่ เนื่องจากปูแสมมีความ
ตองการทางการตลาดสูง ชวยสรางรายไดเสริมใหกับคนในชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น อีกทั้งอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑประมง
ธุรกิจเหลานี้กอใหเกิดการจางงาน เกิดการหมุนเวียนเงินเขาประเทศ เปนการสร างรากฐานเศรษฐกิจใหแข็ง แรง และเป น
นโยบายหนึ่งของรัฐบาลในการแกไขปญหาความยากจน รวมถึงยังชวยฟนฟูทรัพยากรปูแสมกลับมาอุดมสมบูรณอีกครั้ง
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาการกระจาย มวลชีวภาพ และความหนาแนนของปูแสม ที่พบบริเวณปาชายเลนคลองโคน และแหลม
ใหญ จังหวัดสมุทรสงคราม
2. เพื่อศึกษาองคประกอบชนิดอาหารในกระเพาะอาหารของปูแสม
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธของชนิดอาหารที่พบในปูแสมกับความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศปาชายเลน
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ระเบียบวิธีวิจัย
พื้นที่ทําการศึกษา
พื้นที่ทําการศึกษาอยูบริเวณปาชายเลน บริเวณตําบลคลองโคน และแหลมใหญ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม กําหนดจุด
เก็บตัวอยางเปนแนว 5 สถานี คือ ปาชายเลนนากุง (KK-1) เปนปาชายเลนที่หางจากการทํากิจกรรมบอกุงเพียง 50 เมตร
ปาธรรมชาติ (LY-2) เปนปาชายเลนบริเวณตําบลแหลมใหญที่แสงแดดสองถึงบางสวน ปาชายเลนธรรมชาติ (LY-3) เปนพื้นที่
โลงและแสงแดดสองถึงตลอดเวลา ปาชายเลนธรรมชาติ (KK-4) เปนพื้นที่ติดกับเรือใหญวางทอสงน้ํามัน ปาชายเลนแหลง
ชุมชน (KK-5) เปนพื้นที่ปาชายเลนที่ติดกับแหลงอาศัยของชุมชน ซึ่งแตละสถานีหางกันประมาณ 500 - 1,000 เมตร วัดพิกัด
ทางภูมิศาสตรโดยใช GPS รายละเอียดของพื้นที่แสดงในภาพที่ 1 โดยกําหนดชวงระยะเวลาการออกเก็บตัวอยาง คือ ฤดูแลง
( เ ม ษ า ย น พ . ศ . 2 5 5 9 ) แ ล ะ ต น ฤ ดู ฝ น ( ก ร ก ฎ า ค ม พ . ศ . 2 5 5 9 )
ปาชายเลนบริเวณตําบลคลองโคน และแหลมใหญเปนระบบนิเวศที่มีความสําคัญ คือเปนแหลงอาหารที่อุดมสมบูรณ
เปนแหลงที่อยูอาศัย แหลงหลบภัย แหลงสืบพันธุตลอดจนเปนแหลงอนุบาลสัตวน้ําวัยออน โดยการขุดรูของปูแสมชวยระบาย
น้ําขังในดินใหมีการแลกเปลี่ยนกาซออกซิเจน และเพิ่มความสามารถในการยอยสลายอินทรียสาร ทําใหดินมีคุณภาพเหมาะ
สําหรับเปนที่อยูอาศัยใหกับสัตวขนาดเล็กที่อาศัยอยูในดิน อีกทั้งชวยสรางความสมดุล ซึ่งจะเปนตัวคอยเก็บซากใบไมตางๆ ที่
รวงหลนในปาชายเลน โดยเศษซากพืชหรือเศษไมใบไมที่รวงหลนลงมา ถูกปูแสมสลายเปนชิ้นเล็กๆ และเรงกิจกรรมของพวก
จุลชีพที่มีหนาที่ทําลายหรือยอยสลายซากตางๆ ของพืชเกิดขึ้นไดเร็วกวาปกติ อินทรียสารที่ไดจากการยอยสลายอุดมสมบูรณ
ดวยธาตุคารบอนและไนโตรเจนจะเปนประโยชนตอผูผลิต เชน ไดอะตอม แพลงกตอนพืช สาหราย และตนไมในปาชายเลน
สงผลใหระบบนิเวศปาชายเลนมีความอุดมสมบูรณยิ่งขึ้น สวนปูแสมจะกลายเปนอาหารของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ เชน ปูทะเล
ปลา รวมถึงมนุษยตอไป

ภาพที่ 1 พื้นที่ทําการศึกษาปาชายเลนตําบลคลองโคน และแหลมใหญ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
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การเก็บรวบรวมตัวอยาง
การเก็บตัวอยางปูแสมในทุกบริเวณศึกษาโดยใชตารางสี่เหลี่ยมนับสัตว (quadrat) ขนาด 1 x 1 ตารางเมตร วางสุม
ลงบนพื้ นดิ นในแต ล ะบริ เ วณศึ กษาที่ กําหนดไวบ ริ เ วณ 6 อัน เก็บ ตั วอย างปู แ สมที่ ม องเห็ นในตารางสี่ เ หลี่ ย มนับ สั ต วใ ส
ถุงพลาสติก แลวขุดภายในตารางสี่เหลี่ยมนับสัตวจากผิวดินประมาณ 15 เซนติเมตร นําดินที่ไดใสรวมลงในถุงพลาสติกที่เก็บ
ตัวอยางสัตวในตอนแรก นําดินที่ไดมารอนผานตะแกรงที่มีขนาดตา 0.5 มิลลิเมตร จากนั้นนําตัวอยางปูแสมที่ไดใสรวมลงใน
ถุงพลาสติก แตละถุงที่ไดมาดองดวยน้ํายาฟอรมาลิน 10 เปอรเซ็นต ตัวอยางปูแสมที่ไดนํามานับจํานวนและชั่งน้ําหนักเพื่อหา
ความหนาแนนและมวลชีวภาพ การหามวลชีวภาพของปูแสมทําโดยการใชกระดาษซับตัวอยางปูแสมที่เปยกน้ําใหแหงกอนที่
จะนําไปชั่งน้ําหนัก น้ําหนักที่ไดจะเปนน้ําหนักสดเมื่อคูณน้ําหนักสดดวย dry weight conversion factor ของปูแสมแลวหาร
ดวย 100 ก็จะเปนน้ําหนักแหงของปูแสม
การศึกษาองคประกอบอาหารจากกระเพาะอาหารของปูแสม
นําตัวอยางปูแ สมมาทําการศึ กษาองคประกอบอาหารจากกระเพาะอาหารของปูแสม โดยใชปเปตปลายตัด หรื อ
หลอดฉี ดยาดู ดตัวอยางมา 1 มิ ลลิลิต ร หยดลงในสไลด นับจํานวน จากนั้นทําสไลดถาวร (permanent slide) โดยเกลี่ ย
(smear) ตัวอยางอาหารกับกลีเซอรีนในสไลดหลุมปดดวยแผนปดสไลด (cover glass) ทาขอบแผนปดสไลดใหติดกับสไลด
ดวยยาทาเล็บ นําสไลดถาวรมาวิเคราะหชนิดอาหารดวยกลองจุลทรรศนกําลังขยายสูงตั้งแต 100 หรือ 400 เทา เพื่อวิเคราะห
องคประกอบของอาหารของปูแสมที่ศึกษาจากกระเพาะอาหารโดยวิธี Points method ตามวิธีการศึกษาของ Hynes (1950)
ดวยการนําอาหารในกระเพาะมาจําแนกประเภทและชนิด และแตละชนิดของอาหารจะถูกจัดลําดับโดยใชตัวเลขซึ่งขึ้นอยูกับ
ขนาดของอาหาร ชนิดอาหารจะถู กแบ งระดั บอยู ภายในขอบเขตที่ชัด เจน ได แก พบประจํา พบบ อย ๆ เปนตน และชนิด
อาหารที่มีขนาดใหญจะถูกพิจารณาเทากับชนิดอาหารที่มีขนาดเล็กหลาย ๆ ชิ้น คะแนนทั้งหมดที่ไดจากแตละชนิดอาหารจะ
นํามารวมกันแปลงเปนคารอยละองคประกอบของอาหารทั้งหมดที่ไดตรวจสอบพบ
สวนเอกสารที่ใชประกอบการจําแนกกลุมตัวอยางสิ่งมีชีวิตที่พบในกระเพาะอาหารของปูแสม พวกสัตวหนาดินขนาด
เล็กจะใชเอกสารของ Barnard (1981), Schotte and Kensley (1989) และลัดดา (2543) สวนสาหรายจะใชเอกสารของ
นิรุชา (2547)
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นําขอมูลความหนาแนนและมวลชีวภาพของปูแสมมาวิเคราะหหาความแตกตางและนัยสําคัญทางสถิติเปรียบเทียบ
ในแตละฤดูกาลโดยใช ANOVA สําหรับขอมูลความกวางของกระดอง ความยาวของกระดอง และน้ําหนักตัวในปูเพศผูและเพศ
เมีย โดยการวิเคราะหคา power function (Y=aX + b) รวมทั้งศึกษาอัตราสวนเพศของปู

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากตัวอยางปูแสมที่รวบรวมในชวงเดือนเมษายนและเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ไดตัวอยางปูทั้งหมด 268 ตัว เปน
ปูแสม Metaplex elegans 202 ตัว (เพศผู 88 ตัว และเพศเมีย 114 ตัว)
ขนาดของปูแสมที่ไดทําการศึกษา มีความกวางกระดองตั้งแต 5.1 - 19.8 มิลลิเมตร ความยาวกระดองตั้งแต 4.9 12.9 มิลลิเมตร และน้ําหนักตัวตั้งแต 0.07 – 3.15 กรัม อัตราสวนเพศของปูแสมเพศผูตอปูแสมเพศเมียเทากับ 0.77 : 1 แสดง
วาปูแสมที่อาศัยอยูในบริเวณปาชายเลนคลองโคนและแหลมใหญมีจํานวนปูแสมเพศผูนอยกวาเพศเมีย สอดคลองกับ บัญชา
(2549) ศึกษานิเวศวิทยาและชีววิทยาประมงของปูแสม ในปาชายเลนอาวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวาปูเพศเมียมี
อัตราสวนสูงมากเมื่อเทียบกับปูเพศผู ในชวงเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม เนื่องจากชวงดังกลาวเปนชวงฤดูวางไขของปูแสม
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เพศเมียซึ่งจะมีการเจริญของรังไขภายในกระดองอยางรวดเร็ว อีกทั้งมีการเจริญของเอ็มบริโอที่อยูภายในไขนอกกระดอง เพื่อ
เตรียมพรอมที่จะวางไข สงผลใหชวงเวลาดังกลาวปูแสมเพศเมียจําเปนตองมีการสะสมพลังงานภายในรางกาย โดยมีการออก
จากรูเพื่อหาอาหารมากขึ้น และการศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับการชีววิทยาและนิเวศวิทยาบางประการของปูแสมภูเขา ของ กุศล
(2549) พบวาในชวงเดือนมกราคม ถึงเมษายน มีอัตราสวนเพศเมียมากกวาเพศผู เนื่องจากตัวเมียจะอาศัยแหลงน้ําชวยในการ
เลี้ยงดูไข เพื่อใหตัวออนไดรับออกซิเจนจากน้ํา จากลักษณะดังกลาวอาจจะเปนสาเหตุใหปูแสมเพศเมีย มีโอกาสถูกจับไดมาก

ความสัมพันธระหวางความยาวและน้ําหนัก
ผลจากการหาความสัมพันธระหวางความยาวและน้ําหนักตัวของปูแสมจากตัวอยางทั้งหมดที่รวบรวมได (ภาพที่ 2)
พบวา มีคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) ในปูแสมเพศผู และเพศเมีย เท ากับ 0.7197 และ 0.7874 ตามลําดั บ (p<0.05)
แสดงให เห็นวาความยาวกับน้ําหนักตัวของปูแสมมีค วามสัมพั นธไ ปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เมื่ อปูมี ความยาวกระดอง
เพิ่มขึ้นจะมีน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นดวยเชนกัน โดยเฉพาะปูแสมเพศเมียพบวาความสัมพันธระหวางความยาวกับน้ําหนักตัวมาก
ที่สุดเนื่องจากมีคาเขาใกล 1 มากและเปนคาบวก สอดคลองกับ Marcelo and Ana (2009) ศึกษาความสัมพันธระหวาง
ความยาวกระดองและน้ําหนักตัวและปจจัยสิ่งแวดลอมของปูกามขน พบวาความยาวกระดองกับน้ําหนักตัวของปูกามขน มี
ความสัมพั นธไปในทิ ศทางเดีย วกัน นอกจากนี้ยังมี รายงานการหาความสัมพั นธข องน้ําหนักและความกวางกระดอง พบวา
นอกจากความยาวกระดองสัมพันธกับน้ําหนักแลว ความกวางกระดองยังสัมพันธกับน้ําหนักของปูเชนกัน (Oluwatoyin et
al.,2013) สอดคลองกับ อนัญญา (2557) ศึกษาความ สัมพันธระหวางความกวางกระดองกับน้ําหนักของปูแสม พบวาความ
กวางกระดองกับน้ําหนักตัวของปูแสมมีความสัมพันธกัน กลาวคือ เมื่อน้ําหนักปูแสมเพิ่มสูงขึ้นขนาดความกวางของกระดอง
เพิ่มมากขึ้นตามดวย

(a)
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(b)
ภาพที่ 2 ความสัมพันธระหวางความยาวกระดองกับน้ําหนักของปูแสม
(a) ปูแสมเพศผู (b) ปูแสมเพศเมีย

ฤดูกาลที่พบปูแสม
จากการเก็บตัวอยางปูแสมบริ เวณป าชายเลนคลองโคนและแหลมใหญ จัง หวัดสมุทรสงคราม จากตั วอย างปู ที่
รวบรวมในเดือนเมษายน และเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ผลพบวาในเดือนเมษายน (ชวงฤดูแลง) พบปูแสมมากที่สุด คือ 146
ตัว คิดเปนรอยละ 72.28 ของปูแสมที่พบทั้งหมด เปนเพศผู 70 ตัว และเพศเมีย 76 ตัว คิดเปนรอยละ 47.95 และ 52.05
ตามลําดับ สวนเดือนกรกฎาคม (ชวงตนฤดูฝน) พบปูแสมนอยที่สุด คือ 56 ตัว คิดเปนรอยละ 27.72 ของปูแสมที่พบทั้งหมด
(ภาพที่ 3) ซึ่งสอดคลองกับ การศึกษาของ Ashton et al., (2003) ที่พบวา โดยสวนใหญแลวปาชายเลนที่อยูในพื้นที่เขตรอน
ปูจะมีการสืบพันธุในชวงฤดูรอนของทุกป เพราะมีแหลงอาหาร เชน แพลงกตอนที่สมบูรณ

ภาพที่ 3 รอยละของปูแสมที่พบในแตละฤดู
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มวลชีวภาพของปูแสม
ผลจากการเปรียบเทียบมวลชีวภาพในแตละฤดู (ภาพที่ 4) พบมวลชีวภาพรวมของปูแสม เทากับ 5.98 กรัมตอ
ตารางเมตร ในชวงเดือนเมษายน (ชวงฤดูแลง) มวลชีวภาพรวมของปูแสม มีคาสูงที่สุดคือ 4.53 กรัมตอตารางเมตร และ
ในชวงเดือนกรกฎาคม (ชวงตนฤดูฝน) มวลชีวภาพรวมของปูแสม มีคานอยที่สุดคือ 1.45 กรัมตอตารางเมตร ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ จําลอง (2542) ศึกษาสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญและการกระจายของปูกามดาบในปาชายเลนบริเวณปากแม
น้ําทาจีน จังหวัดสมุทรสาคร พบวาเมื่อทําการเปรียบเทียบมวลชีวภาพของสัตวทะเลหนาดิน ที่พบในบริเวณศึกษาตางๆ
ในชวงฤดูกาลเดียวกัน พบวาในชวงฤดูแลง พ.ศ. 2540 บริเวณนากุงรางและปาชายเลนธรรมชาติมีมวลชีวภาพสูงที่สุด เทากับ
5.99 และ 5.98 กรัมตอตารางเมตร ตามลําดับ

ภาพที่ 4 เปรียบเทียบมวลชีวภาพของปูแสมในแตละฤดู
การศึกษาชนิดของอาหารในกระเพาะอาหารของปูแสม
ผลการศึกษาชนิดของอาหารในกระเพาะปูแสมบริเวณปาชายเลนคลองโคนและแหลมใหญ จังหวัดสมุทรสงคราม
ในชวงเดือนเมษายน ถึงเดือนกรกฎาคม 2559 จากตัวอยางปูแสม จํานวน 202 ตัว พบวาองคประกอบของอาหารในกระเพาะ
ไดแก ตะกอนดิน (detritus) มากที่สุด คิดเปนรอยละ 51.49 ของอาหารในกระเพาะทั้งหมด รองลงมา คือ เนื้อเยื่อพืช (plant
tissue) คิดเปนรอยละ 46.90 นอกจากนี้ยังพบสาหรายขนาดเล็ก (algae) เนมาโทด (nematode) และเกล็ดปลา (fish
scale) คิดเปนรอยละ 0.99 0.49 และ 0.14 ตามลําดับ (ภาพที่ 5) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาชนิดของอาหารและการเติบโต
ของปูแสมในอาวบานดอน จังหวัดสุราษฎรธานีของ อนัญญา (2557) พบวาองคประกอบของอาหารในกระเพาะมีตะกอนดิน
(detritus) และเศษพืช (vascular plant) มากที่สุด รองลงมา คือสาหรายหนาดิน (macro algae) ในบางครั้งยังพบซากสัตว
ของกลุมกุง ปู และเกล็ดปลา ขณะที่ Thongtham et al. (2003) ศึกษากระเพาะอาหารของปูแสม บริเวณปาชายเลนบางโรง
จังหวัดภูเก็ต พบวามีชิ้นสวนของพืช และตะกอนดินในปริมาณที่สูง สอดคลองกับการศึกษาการกินอาหารของปูแสมที่อาศัยอยู
ในพื้นที่ปาชายเลนบริเวณทะเลสาบเซการา ประเทศอินโดนีเซีย ของ Inga et al. (2011) พบวาอาหารที่พบในปูแสมสกุล
ไดแก ตะกอนอินทรียสาร สาหรายชนิดตางๆ และซากใบไมของตนโกงกาง ตนแสม และตนลําพู นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
การศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารในปูแสม บริเวณปาชายเลนมันได ประเทศสิงคโปร ของ Boon et al. (2008) พบวา
องคประกอบของอาหารในกระเพาะของปูแสมทั้งสองชนิด ไดแก ตะกอนดิน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 41 และ 59 ตามลําดับ
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ภาพที่ 5 องคประกอบชนิดอาหารที่พบในกระเพาะอาหารของปูแสม ในบริเวณปาชายเลนคลองโคนและแหลมใหญ
จังหวัดสมุทรสงคราม ในชวงเดือนเมษายน และเดือนกรกฎาคม 2559
จากการวิเคราะหองคประกอบอาหารในกระเพาะของปูแสม พบวาปูแสมเปนสัตวที่กินทั้งพืชและสัตว (omnivore)
โดยพบตะกอนดิน และเนื้อเยื่อพืชเปนองคประกอบหลัก ซึ่งชี้ใหเห็นวาอาหารในธรรมชาติบริเวณปาชายเลนคลองโคน และ
แหลมใหญ คอนขางอุดมสมบูรณสําหรับปูแสมที่นํามาศึกษา แตไมอาจสรุปไดแนชัดวาอาหารในธรรมชาติไมเพียงพอสําหรับปู
นั้น ๆ เพราะยังมีปจจัยอื่นเขามาเกี่ยวของและตองนํามาพิจารณาอีก เชน พฤติกรรมการกินอาหาร หรือ ชวงเวลาการออกหา
กินในรอบวัน เนื่องจากปูแสมบางตัวมีการออกหากินในแตละชวงเวลาที่แตกตางกัน
ปจจัยที่มีผลตอองคประกอบชนิดอาหารในกระเพาะอาหารของปูแสม
จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอชนิดอาหารในกระเพาะของปูแสม ไดแก ฤดูกาล และเพศ ผลการศึกษาองคประกอบ
ของอาหารในกระเพาะของปูแสม บริเวณปาชายเลนคลองโคนและแหลมใหญ จังหวัดสมุทรสงคราม ในแตละฤดูกาลพบวาไม
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p > 0.05) โดยพบวาในชวงตนฤดูฝนองคประกอบของอาหารที่พบมีตะกอนดินมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 55.47 รองมาลง คือ ในชวงฤดูแลง คิดเปนรอยละ 54.37 ของอาหารในกระเพาะทั้งหมด ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ อนัญญา (2557) พบตะกอนดิน ในชวงฤดูฝนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 21.64 โดยในฤดูแลง และชวงตนฤดูฝน
เนื้อเยื่อพืช สาหรายขนาดเล็ก และนีมาโทด มีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกันอีกดวย (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 องคประกอบชนิดอาหารในกระเพาะอาหารของปูแสม บริเวณปาชายเลนคลองโคนและแหลมใหญ
จังหวัดสมุทรสงคราม ในแตละฤดูกาล
รอยละอาหารที่พบ (%)
ชนิดของอาหาร
ตะกอนดิน
เนื้อเยื่อพืช
สาหรายขนาดเล็ก
นีมาโทด
เกล็ดปลา

ฤดูแลง
54.37
42.82
2.54
0.28
0.00

ตนฤดูฝน
55.47
43.54
0.31
0.47
0.22
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และผลการศึกษาองคประกอบชนิดอาหารในกระเพาะของปูแสม บริเวณปาชายเลนคลองโคนและแหลมใหญ
จังหวัดสมุทรสงคราม ระหวางเพศผูและเพศเมีย พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p > 0.05) โดยในเพศผูและเพศ
เมีย องคประกอบของอาหารที่พบมีตะกอนดิน (detritus) มากที่สุด คิดเปนรอยละ 54.68 และ 55.36 ตามลําดับ รองมาลง
คือ เนื้อเยื่อพืช สาหรายขนาดเล็ก และเนมาโทด (ตารางที่ 2) สอดคลองกับการศึกษาของ Inga et al. (2011) ศึกษาการกิน
อาหารของปูแสมที่อาศัยอยูในพื้นที่ปาชายเลน บริเวณทะเลสาบเซการา ประเทศอินโดนีเซีย พบวาองคประกอบของอาหารใน
กระเพาะระหวางเพศผูและเพศเมียของปูแสม 8 ชนิด ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p > 0.05)
ตารางที่ 2 องคประกอบชนิดอาหารในกระเพาะอาหารของปูแสม บริเวณปาชายเลนคลองโคนและแหลมใหญ
จังหวัดสมุทรสงคราม ระหวางเพศผูและเพศเมีย
รอยละอาหารที่พบ (%)
ชนิดของอาหาร
ตะกอนดิน
เนื้อเยื่อพืช
สาหรายขนาดเล็ก
นีมาโทด
เกล็ดปลา

เพศผู
54.68
43.85
0.69
0.45
0.32

เพศเมีย
55.36
42.98
1.24
0.38
0.04

สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาปูแสม Metaplex elegans ในปาชายเลนคลองโคนและแหลมใหญ จังหวัดสมุทรสงคราม จาก
ตัวอยางปูที่รวบรวมในชวงเดือนเมษายน และเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ไดตัวอยางปูแสมทั้งหมด 202 ตัว (เพศผู 88 ตัว
และเพศเมีย 114 ตัว) โดยอัตราสวนเพศของปูแสมเพศผูตอปูแสมเพศเมียเทากับ 0.77 : 1 ผลจากการหาความสัมพันธ
ระหวางความยาวและน้ําหนักตัวของเพศเมีย จะมีความสัมพันธระหวางความยาวและน้ําหนักมากที่สุด การศึกษาชนิดของ
อาหารในกระเพาะของปูแสม Metaplex elegans พบวามีตะกอนดิน (detritus) มากที่สุด คิดเปนรอยละ 51.49 ของอาหาร
ทั้งหมดในกระเพาะอาหาร รองลงมา คือ เนื้อเยื่อพืช (plant tissue) นอกจากนี้ยังพบสาหรายขนาดเล็ก (algae) เนมาโทด
(nemathod) และเกล็ดปลา (fish scale) ในกระเพาะอาหารอีกดวย ซึ่งแสดงใหเห็นวาปูแสมสามารถกินทั้งพืชและสัตว และ
สามารถกินอินทรียสารตามผิวตะกอนดิน
ขอเสนอแนะ
ขอมูลจากการศึกษาชนิด ความหนาแนนและมวลชีวภาพของปูแสม บริเวณปาชายเลนคลองโคนและแหลมใหญ
จังหวัดสมุทรสงคราม ระหวางบริเวณที่ศึกษามีความแตกตางกัน แสดงใหเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปา
ชายเลนซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงความหลากหลาย ตลอดจนเปลี่ยนแปลงแหลงอาหาร ถึงแมจะมีการปลูกปาเพิ่มเติมแตเปน
การแกไขปญหาที่ปลายเหตุ จึงควรมีการถายทอดองคความรูเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อใหเกิดแนวคิดการอนุรักษและ
การใชประโยชนจากทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ประจําป ๒๕๖o และ
ขอขอบคุณสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ภาควิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน สําหรับสถานที่ปฏิบัติงานและวิเคราะหตัวอยาง
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บทคัดยอ
ศึกษาชนิด การกระจายและความหนาแนนของไสเดือนทะเลจากผลกระทบของกิจกรรมบอกุง บริเวณปาชายเลน
ตําบลคลองโคนและแหลมใหญ จังหวัดสมุทรสงคราม ทําการเก็บตัวอยาง 2 ครั้ง ในชวงฤดูรอน (เมษายน 2559) และฤดูฝน
(กรกฎาคม 2559) ทั้งหมด 6 สถานี บริเวณหนาจุดน้ําทิ้งบอกุง 4 สถานีและปาชายเลนธรรมชาติ 2 สถานี พบไสเดือนทะเล
17 สกุล ไสเดือนทะเลสกุลเดนที่พบ ไดแก Dendronereis sp. (รอยละ 39.79) โดยความหนาแนนเฉลี่ยของไสเดือนทะเลใน
แตละสถานี คือ 10.61 ตัวตอตารางเมตร เมื่อเปรียบเทียบความมากชนิดของไสเดือนทะเลในแตละฤดูกาลพบวามีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และดัชนีทางนิเวศวิทยา (ความหลากหลาย ความมากชนิด และความ
สม่ําเสมอ) ของไสเดือนพบคามากที่สุด คือ 1.75, 2.10 และ 0.84 ตามลําดับ สอดคลองกับคาเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุใน
ดิน (3.69±0.13) โดยพบปริมาณอินทรียวัตถุในดินสูงสุดที่ปาชายเลนธรรมชาติคลองโคน (KK3) ในเดือนกรกฎาคม จาก
การศึกษาไสเดือนทะเลพบวากิจกรรมบอกุงไมสงผลกระทบตอชนิด การกระจายและความหนาแนนของไสเดือนทะเล บริเวณ
ปาชายเลนตําบลคลองโคนและแหลมใหญ จังหวัดสมุทรสงคราม และไสเดือนทะเลสามารถเปนตัวชี้วัดทางธรรมชาติได
คําสําคัญ: ไสเดือนทะเล, ปาชายเลน, จังหวัดสมุทรสงคราม, บอกุง
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Shrimp-farming effects on polychaete community in mangrove estuary,
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ABSTRACT
Species diversity, distribution and density from the impact of shrimp farm activity in mangrove
estuary at Klong Kone and Laem Yai Sub-district, Samut Songkhram Province were investigated. Specimens
were collected seasonally in April 2016 (hot season) and July (wet season) in 6 areas (4 shrimp farms and
2 mangrove forests). Totally 191 individuals, representing 17 genera, with Dendronereis sp. was the most
dominant group (39.79%). The mean density of overall polychaetes was 10.61 n/m2. There was a clearly
significant difference of abundance between seasons (p<0.05). The highest value of ecological index
(diversity, richness and evenness) were 1.75, 2.10 and 0.84 respectively, which corresponded to the
highest organic matter content (3.69 ± 0.13) recorded in July at natural mangrove in Klong Kone (KK3). As
a result of the present study, it is concluded that there was no impact of shrimp farming activity on
polychaete community in the area, and polychaete worm can be used as indicator of marine
environment.
Keywords: polychaete, mangrove, Samut Songkhram Province, Shrimp-farming
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บทนํา
ปจจุบันพบการใชประโยชนของพื้นที่ปาชายเลนสวนใหญถูกนําไปใชในการเพาะเลี้ยงน้ํา เชน การเพาะเลี้ยงปลา ปู
กุง และหอย การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงหรือน้ํากรอยเปนการเลี้ยงตามวิถีชาวบาน โดยลักษณะการเลี้ยงจะมีหลากหลาย
รูปแบบตามแตละทองถิ่น กุงทะเล นับไดวาเปนสัตวน้ําเศรษฐกิจอันดับ 1 ของประเทศไทย เนื่องจากไดรับความนิยมในการ
บริโภคจากทั่วโลก (กลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง, 2558) โดยของเสียจากการเพาะเลี้ยงกุงที่ปลอยออกมามัก
ประกอบไปดวย ของเสียจากการขับถาย ตะกอนดิน สารเคมี ยาปฏิชีวนะ เศษอาหาร และอาจะมีธาตุอาหารตาง ๆ ซึ่งจะ
สงผลตอปริมาณสารอินทรียในดินและระบบนิเวศปาชายเลนได (กรมควบคุมมลพิษ, 2554)
สัตวหนาดินทําหนาที่ในการหมุนเวียนสารอาหารจากเศษพืชและเศษใบไมไปสูสัตวน้ํา เชน ปลา ปู กุง เปนตน
พบไดทั่วไปตามแนวชายฝง และเปนอาหารของสัตวน้ําเศรษฐกิจ ไสเดือนทะเล (polychaete) เปนสัตวหนาดินขนาดใหญ
พบไดทั่วไปตามปาชายเลน มักกระจายอยูตามบริเวณที่มีปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (organic matter) ที่แตกตางกันโดย
ปริมาณอินทรียวัตถุในดินมักขึ้นอยูกับการใชประโยชนของพื้นที่ปาชายเลยในบริเวณนั้น ๆ เชน การทําประมง การเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําชายฝง และแหลงชุมชน เปนตน ดังนั้นไสเดือนทะเลจึงนับไดวาเปนตัวบงชี้คุณภาพของดินตะกอนที่มีปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินที่แตกตางกัน (Shen et.al, 2010) สอดคลองกับจําลอง (2546) กลาววาสัตวทะเลหนาดินมีบทบาทในการ
เปนดัชนีบงชี้คุณภาพของสิ่งแวดลอมได เนื่องจากมีความทนทานตอสภาวะที่มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินตะกอนและในน้ําสูง
เชน ไสเดือนทะเลและหอยสองฝา เปนตน
พื้นที่ชายฝงของจังหวัดสมุทรสงครามสวนใหญตั้งอยูบริเวณชายฝงทะเลอาวไทย เปนที่ราบลุมริมทะเล สภาพดินเปน
ดินเหนียวปนทราย ชั้นหนาตัดดินปาชายเลนในจังหวัดสมุทรสงคราม มีความลึกประมาณ 50 เซนติเมตร ลักษณะเปนตะกอน
ของดินเหนียวที่ทับถมบริเวณปากแมน้ํา เปนดินที่มีเนื้อละเอียดมาก การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ปาชายเลนสวนใหญเปน
การทํานากุง โดยเฉพาะตําบลคลองโคนและแหลมใหญ (สํานักอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน, 2555)
จากการเพาะเลี้ยงกุงในบริเวณชายฝงหรือการทํานากุง สงผลตอระบบนิเวศปาชายเลนทั้งในดานของการตัดไม
ทําลายปาเพื่อทําบอกุงและการปลอยของเสียลงสูแหลงน้ํา สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศในบริเวณดังกลาวและ
สงผลโดยตรงกับประชาคมไสเดือนทะเลทั้งการทําลายแหลงที่อยูอาศัยจากการขุดดินเพื่อทําคันนากุงและการขุดลอกคลองเพื่อ
เปนทางน้ําเขาออก (ญัตติพงศ, 2553) รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอินทรียวัตถุในดินจากการปลอยของเสียจาก
กิจกรรมบอกุงลงสูแหลงน้ํา โดยการศึกษาครั้งนี้จะเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อใชในการจัดการและวางแผนผลกระทบของกิจกรรม
บอกุงตอปาชายเลน บริเวณตําบลคลองโคนและแหลมใหญ จังหวัดสมุทรสงคราม
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาผลกระทบของกิจกรรมบอกุงตอชนิด การกระจายและความหนาแนนของไสเดือนทะเล ในปาชายเลน
บริเวณปากแมน้ํา จังหวัดสมุทรสงคราม
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของไสเดือนทะเลและปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ในปาชายเลนบริเวณปากแมน้ํา
จังหวัดสมุทรสงคราม
ระเบียบวิธีวิจัย
พื้นที่ทําการศึกษา
พื้นที่ทําการศึกษาอยูบริเวณปาชายเลน ตําบลคลองโคนและแหลมใหญ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีสถานีเก็บ
ตัวอยางทั้งสิ้น 6 สถานี ไดแก ตําบลคลองโคน ประกอบดวย จุดน้ําทิ้งบอกุง (KK1 และ KK2) ปาธรรมชาติ (KK3) และตําบล
แหลมใหญ ประกอบดวย บริเวณจุดน้ําทิ้งบอกุง (LY1 และ LY2) ปาธรรมชาติ (LY3) โดยแตละสถานีจะมีลักษณะที่แตกตาง
กัน จุดเก็บตัวอยางเปนปาชายเลนธรรมชาติและบริเวณหนาจุดน้ําทิ้งบอกุง และวัดพิกัดทางภูมิศาสตรโดย GPS ตามภาพที่ 1
โดยชวงระยะเวลาในการเก็บตัวอยาง ไดแก ฤดูรอน (เมษายน 2559) และฤดูฝน (กรกฎาคม 2559)
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ภาพที่ 1 พื้นที่เก็บตัวอยางบริเวณปาชายเลนตําบลคลองโคนและแหลมใหญ จังหวัดสมุทรสงคราม
การเก็บรวบรวมตัวอยาง
เก็บตัวอยางไสเดือนทะเลในบริเวณที่ทําการศึกษา (ภาพที่ 2) โดยการใชตารางสี่เหลี่ยมนับสัตว (quadrat) จํานวน
3 ครั้ง จากนั้นนําทอเก็บตัวอยาง (core) ขนาดเสนผาศูนยกลาง 15 เซนติเมตร และยาว 75 เซนติเมตร กดลงไปในดินและ
นําดินที่ไดใสแยกไวในกระสอบ จากนั้นนําตัวอยางไสเดือนทะเลที่ไดมารอนดวยตะแกงผานน้ํา และนําตัวอยางไสเดือนทะเล
ที่ไดในแตละบริเวณใสรวมกันในกระปุก จากนั้นดองตัวอยางดวยฟอรมาลิน 5 เปอรเซ็นต และทําการเก็บตัวอยางดินในแตละ
สถานีใสถุงซิปปริมาณ 1 กิโลกรัม เพื่อนํามาวิเคราะหหาคาปริมาณอินทรียวัตถุในดิน

ภาพที่ 2 การเก็บตัวอยางสัตวหนาดิน
การจําแนกตัวอยาง
จําแนกชนิดของไสเดือนทะเลในหองปฏิบัติการ โดยการสองดูชนิดภายใตกลองจุลทรรศนแบบสเตอริโอ (stereo
microscope) และใชเอกสารของ Day (1967) และ Fauchald (1977) ในการจําแนก จากนั้นทําการนับจํานวนและ
ชั่งน้ําหนักเพื่อหาความหนาแนนของไสเดือนทะเล และบันทึกขอมูลลงในโปรแกรม Microsoft Excel
การวิเคราะหตัวอยาง
หาคาดัชนีทางนิเวศวิทยาของ Shannon-Wiener’s Index (1964) และหาคาความแตกตางทางสถิติเพื่อ
เปรียบเทียบในแตละบริเวณศึกษาและฤดูกาลโดยใช Analysis of Variance (ANOVA) และสงตัวอยางดินเพื่อหาปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินที่ภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ดวย Walkley and Black method
(Walkley and Black, 1934)
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ผลการวิจัย

number of polychaete (%)

1. ชนิด การกระจายและความหนาแนนของไสเดือนทะเล
ไสเดือนทะเลในปาชายเลนธรรมชาติและบริเวณหนาจุดน้ําทิ้งบอกุงที่ตําบลคลองโคนและแหลมใหญ จังหวัด
สมุทรสงคราม พบทั้งหมด 17 สกุล โดยการกระจายของไสเดือนทะเลพบในปาชายเลนธรรมชาติ 9 สกุล และบริเวณหนาจุด
น้ําทิ้งบอกุง 14 สกุล และการกระจายในแตละฤดูกาลพบไสเดือนทะเลในฤดูรอน 8 สกุล และฤดูฝน 15 ชนิด ความหนาแนน
ของไสเดือนทะเลในแตละบริเวณอยูที่ 3.30 ถึง 22.33 ตัวตอตารางเมตร และความหนาแนนของไสเดือนทะเลในแตละฤดูกาล
อยูที่ 26.67 ถึง 37 ตัวตอตารางเมตร โดยไสเดือนทะเลสกุลเดนที่พบ ไดแก Dendronereis sp. (รอยละ 39.79) รองลงมา
ไดแก Notomastus sp. (รอยละ 16.23) (ภาพที่ 3) และเมื่อเปรียบเทียบจํานวนชนิดของไสเดือนทะเลในแตละฤดูกาลพบวา
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p<0.05) ในขณะที่เมื่อเปรียบเทียบไสเดือนทะเลในแต
ละสถานีพบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับคาความเชื่อมั่น 95% (p>0.05)
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ภาพที่ 3 รอยละของไสเดือนทะเลแตละชนิดที่พบทั้งหมด บริเวณตําบลคลองโคนและแหลมใหญ
จังหวัดสมุทรสงคราม
2. ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
ผลการวิเคราะหปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (ตารางที่ 1) ในแตละสถานีที่ทําการเก็บตัวอยาง บริเวณจุดน้ําทิ้งบอกุง
และปาธรรมชาติ ตําบลคลองโคนและแหลมใหญ จังหวัดสมุทรสงครามในแตละฤดูกาล
ตารางที่ 1 รอยละของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน บริเวณปาชายเลน ตําบลคลองโคนและแหลมใหญ จังหวัดสมุทรสงคราม

ฤดูรอน
ฤดูฝน
เฉลี่ย

KK1
3.98
4.05
4.02±0.03

KK2
4.44
4.13
4.29±0.16

KK3
4.12
4.36
4.24±0.12

LY1
3.55
3.72
3.64±0.09

LY2
3.92
4.33
4.13±0.21

LY3
1.35
2.36
1.86±0.51

เฉลี่ย
3.56±1.02
3.83±0.69
3.69±0.13
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พบวาบริเวณปาชายเลนตําบลคลองโคนและแหลมใหญทั้ง 6 สถานี พบวามีคาเฉลี่ยรอยละ 3.69±0.13 โดยจุดที่พบ
ปริมาณอินทรียวัตถุในดินมากที่สุด ไดแก KK2 พบรอยละ 4.29±0.16 ซึ่งเปนบริเวณหนาจุดน้ําทิ้งบอกุงรางในตําบลคลองโคน
รองลงมาไดแก KK3, LY2 และ KK1 พบรอยละ 4.24±0.12, 4.13±0.21 และ 4.02±0.03 ตามลําดับ โดยปริมาณอินทรียวัตถุ
ในดินที่พบทั้ง 4 สถานีมีปริมาณสูง และในสถานี LY1 พบรอยละ 3.64±0.09 มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินคอนขางสูง สวนใน
บริเวณ LY3 ปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่ําที่สุดโดยพบเพียงรอยละ 1.86±0.51 และเมื่อพิจารณาตามฤดูกาลพบวาในชวงฤดู
รอนและฤดูฝน พบปริมาณอินทรียวัตถุในดินรอยละ 3.56±1.02 ถึง 3.83±0.69 ซึ่งมีปริมาณอินทรียวัตถุในดินโดยรวม
คอนขางสูง จากปริมาณอินทรียวัตถุในดินของแตละสถานีนั้นมีแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงตามปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดย
อรรถ และคณะ (2548) กลาววาปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของอินทรียวัตถุในดิน ไดแก อุณหภูมิ การถายเทอากาศ
ความชื้นในดิน คา pH ปริมาณธาตุอาหาร และ C/N ratio ซึ่งลวนแลวแตเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโตของ
จุลินทรียที่อยูในดิน
3. ดัชนีทางนิเวศวิทยาของไสเดือนทะเล
ความหลากหลาย ความมากชนิดและความสม่ําเสมอของไสเดือนทะเล บริเวณตําบลคลองโคนและแหลมใหญ
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการเปรียบเทียบตามฤดูกาล (ภาพที่ 4) พบวาคาดัชนีทางนิเวศวิทยาในชวงฤดูฝนสูงกวาชวงฤดูรอน
โดยคาของความหลากหลาย ความมากชนิดและความสม่ําเสมอ ไดแก 2.21, 3.19 และ 0.82 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ
ปริมาณอินทรียวัตถุในดินที่พบในแตละฤดูกาล
3.5

3.19

3
measurement

2.5
2
1.5
1

2.21
1.64

diversity

1.49

richness
0.79

0.82

evenness

0.5
0
hot season

wet season

ภาพที่ 4 เปรียบเทียบดัชนีทางนิเวศของไสเดือนทะเลในแตละฤดูกาล บริเวณตําบลคลองโคนและแหลมใหญ
จังหวัดสมุทรสงคราม
ความหลากหลาย ความมากชนิดและความสม่ําเสมอของไสเดือนทะเล บริเวณตําบลคลองโคนและแหลมใหญ
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการเปรียบเทียบแตละสถานี (ภาพที่ 5) พบวาคาดัชนีทางนิเวศวิทยามีคาตาง ๆ ดังนี้ พบความ
หลากหลายสูงสุดที่สถานี KK3 มีคาเทากับ 1.75 รองลงมาไดแก สถานี KK2 และ KK1 มีคาเทากับ 1.57 และ 1.51 ตามลําดับ
โดยทั้ง 3 สถานีเปนบริเวณที่มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินสูง ตอมาคามากชนิดพบสูงสุดที่สถานี KK3 มีคาเทากับ 2.10
รองลงมาไดแก สถานี KK1 และ LY2 มีคาเทากับ 1.86 และ 1.78 ตามลําดับ และคาความสม่ําเสมอพบคามากที่สุดที่สถานี
KK3 มีคาเทากับ 0.84 รองลงมาไดแก สถานี KK2 และ LY1 ตามลําดับ จากผลการวิเคราะหพบวาสถานี KK3 ซึ่งเปนบริเวณ
ปาชายเลนธรรมชาติในตําบลคลองโคน มีคาดัชนีทางนิเวศวิทยาสูงที่สุด และจะเห็นไดวาในบริเวณที่มีปริมาณอินทรียวัตถุ
ในดินสูงจะพบความหลากหลาย ความมากชนิด และความสม่ําเสมอสูงเชนเดียวกัน
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ภาพที่ 5 เปรียบเทียบดัชนีทางนิเวศของไสเดือนทะเลในแตละสถานี บริเวณตําบลคลองโคนและแหลมใหญ
จังหวัดสมุทรสงคราม
4. ความสัมพันธของไสเดือนทะเลและปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
จากผลการวิจัยขางตนพบวาไสเดือนทะเลมีความสัมพันธกับปจจัยทางนิเวศวิทยา ไดแก ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
โดยฤดูกาลและสถานีที่พบปริมาณอินทรียวัตถุในดินสูงจะพบคาดัชนีทางนิเวศวิทยาของไสเดือนทะเลสูง สวนในฤดูกาลและ
สถานีที่มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่ําจะพบคาดัชนีทางนิเวศวิทยาของไสเดือนทะเลต่ําเชนเดียวกัน จึงนับไดวาไสเดือนทะเล
สามารถใชดัชนีชี้วัดทางธรรมชาติในปาชายเลนได สอดคลองกับงานวิจัยของ Vanessa et.al. (2014) พบวาจะพบไสเดือน
ทะเลมากในบริเวณที่มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินสูง นอกจากนี้อินทรียวัตถุในดินมีบทบาทสําคัญในการแบงเขตที่อยูของ
ไสเดือนทะเลวัยออนอีกดวย (Vengatesen et.al., 2005) และมีการรายเกี่ยวกับการปนเปอนจากโลหะและสารหนูในตะกอน
ดินรวมทั้งการสะสมของธาตุอาหารตางๆ ในการแยกความแตกตางของไสเดือนทะเล โดยพบวาไสเดือนทะเลมีประสิทธิภาพใน
การฟนฟูเนื้อเยื่อในระดับชีวเคมีได (Adília et.al., 2017) จึงนับไสเดือนทะเลสามารถเปนตัวประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอมได
(จําลอง และณิฎฐารัตน, 2546)
อภิปรายผลการวิจัย
1. ชนิด การกระจายและความหนาแนนของไสเดือนทะเล
จากผลการศึกษาผลกระทบจากการทํากิจกรรมบอกุงตอประชาคมไสเดือนทะเล บริเวณปาชายเลนปากแมน้ํา
จังหวัดสมุทรสงคราม ในชวงฤดูรอน (เมษายน 2559) และฤดูฝน (กรกฎาคม 2559) จากสถานีเก็บตัวอยาง 6 สถานี พบ
ไสเดือนทะเลทั้งหมด 17 สกุล โดยฤดูฝนพบการกระจายของไสเดือนทะเลมากกวาฤดูรอน เนื่องจากในฤดูฝนมีปริมาณ
สารอินทรียและธาตุอาหารในดินตะกอนปาชายเลนสูง ทําใหเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวหนาดิน (กนกเรขา, 2554)
และความหนาแนนของไสเดือนทะเลในแตละบริเวณและฤดูกาลขึ้นอยูกับปริมาณอินทรียวัตถุในดินและสภาพแวดลอมของ
แตละสถานีในชวงเวลานั้น
2. ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
พบปริมาณอินทรียวัตถุในดินของทั้ง 6 สถานีมีปริมาณสูงและคอนขางสูง เฉลี่ยรอยละ 3.69±0.13 เนื่องจากเปน
บริเวณที่มีการทํากิจกรรมบอกุง แหลงชุมชนและใกลปากแมน้ํา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนากานต และคณะ (2558)
พบวาในบริเวณที่มีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจะมีการปลอยน้ําทิ้งที่มีองคประกอบของสารอินทรียลงสูแหลงน้ําทําใหมีปริมาณ
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อินทรียวัตถุในดินสูงและอาจจะไดรับอิทธิพลจากคลื่น กระแสน้ํา น้ําขึ้นน้ําลง รวมทั้งการเดินทางและการขนสงสินคาทางน้ํา
ของชาวประมง
3. ดัชนีทางนิเวศวิทยาของไสเดือนทะเล
พบคาดัชนีทางนิเวศวิทยาในชวงฤดูฝนสูงกวาชวงฤดูรอน และสถานี KK3 ซึ่งเปนบริเวณปาชายเลนธรรมชาติใน
ตําบลคลองโคน จะเห็นไดวาในบริเวณที่มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินสูงจะพบความหลากหลาย ความมากชนิด และความ
สม่ําเสมอสูงเชนเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปทมา (2559) กลาววาอินทรียวัตถุเปนสารอาหารที่ดีแกจุลินทรียในดิน
ทําใหจุลินทรียเพิ่มปริมาณมากขึ้นสงผลตอความหลากหลายทางชีวภาพของบริเวณนั้น
4. ความสัมพันธของไสเดือนทะเลและปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
พบไสเดือนทะเลสกุลเดนไดแก Dendronereis sp. รองลงมาคือ Notomastus sp. ในบริเวณที่มีปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินสูงและคอนขางสูง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จําลองและณิฎฐารัตน (2546) กลาววาไสเดือนทะเลแตละ
ชนิดจะอาศัยอยูในบริเวณที่มีปริมาณอินทรียสารแตกตางกัน เชน ในบริเวณที่พบปริมาณอินทรียสารในดินสูงจะพบไสเดือน
ทะเล Ophelina sp., Notomastus sp. และ Heteromastus sp. เปนตน สวนในบริเวณที่มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่ํา
พบไสเดือนทะเล Diopatra sp. และ Nematonereis sp. เปนตน ดังนั้นไสเดือนทะเลสามารถเปนดัชนีชี้วัดทางธรรมชาติได
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาไสเดือนทะเลพบวากิจกรรมบอกุงไมสงผลตอชนิด ความหนาแนน และการกระจายของไสเดือนทะเล
บริเวณปาชายเลนปากแมน้ําแมกลอง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยพบไสเดือนทะเลทั้งหมด 191 ตัว (17 สกุล) ในชวงเดือน
เมษายน 2559 (ฤดูรอน) และเดือนกรกฎาคม 2559 (ฤดูฝน) มีความหนาแนนของไสเดือนทะเลในแตละบริเวณอยูที่ 3.30 ถึง
22.33 ตัวตอตารางเมตร และแตละฤดูกาลอยูที่ 26.67 ถึง 37 ตัวตอตารางเมตร โดยไสเดือนทะเลสกุลเดนที่พบ ไดแก
Dendronereis sp. และพบความความแตกตางกันของชนิดไสเดือนทะเลพบวาในแตละฤดูกาลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p<0.05) แตในแตละสถานีนั้นพบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) และปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินที่พบมีคาเฉลี่ยรอยละ 3.69±0.13 โดยในชวงฤดูฝนพบคาดัชนีทางนิเวศวิทยาสูงกวาในชวงฤดูรอน ซึ่ง
สอดคลองกับปริมาณอินทรียวัตถุในดินที่พบในแตละบริเวณและฤดูกาล โดยสถานี KK3 บริเวณปาชายเลนธรรมชาติใน
ตําบลคลองโคน พบคาดัชนีทางนิเวศวิทยาสูงที่สุด ทั้งความหลากหลาย ความมากชนิดและความสม่ําเสมอของไสเดือนทะเล
และสามารถเปนตัวชี้วัดทางธรรมชาติได และแมกิจกรรมบอกุงจะไมสงผลตอไสเดือนทะเลโดยตรง แตยังคงสงผลกระทบตอ
ระบบนิเวศปาชายเลนโดยรวมเนื่องจากมีการตัดไมทําลายปาเพื่อทําคันนาบอกุง และขุดลอกคลองเพื่อเปนทางน้ํา ทําใหแหลง
อาหาร แหลงที่อยูอาศัยและแหลงหลบภัยของสัตวน้ําชนิดตาง ๆ ลดนอยลง
ขอเสนอแนะ
ขอมูลจากการศึกษาในครั้งนี้สามารถนําไปใชเปนขอมูลเบื้องตนในการศึกษาชนิด ความหนาแนนและการกระจาย
ของไสเดือนทะเลในบริเวณปาชายเลนที่มีการทํากิจกรรมบอกุงได และในอนาคตหากมีการศึกษาไสเดือนทะเลตอควรมี
การเก็บตัวอยางในบริเวณพื้นทองน้ําในบริเวณตาง ๆ และเก็บคุณภาพของแหลงน้ําในแตละฤดูกาลและบริเวณที่ทําการศึกษา
เพื่อนํามาประกอบในการวิเคราะหเพิ่มเติมตอไป
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ประจําป 2560
และขอขอบคุณสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ภาควิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน สําหรับสถานที่และอุปกรณในการทํางานวิจัยครั้งนี้

867

เอกสารอางอิง
กนกเรขา สังขจันทร. (2554). การเปลี่ยนแปลงของสารอินทรียและธาตุอาหารในดินตะกอน ปาชายเลนที่มีแสมขาวเปน
พันธุไมเดน. วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 19, 28-39.
กรมควบคุมมลพิษ. (2554). เกร็ดความรูมลพิษทางทะเล. สืบคนเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน, 2559, จาก
http://www.pcd.go.th
กลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง. (2558). สถิติผลผลิตการเลี้ยงกุงทะเล ประจําป 2556. กรมประมง.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ.
จําลอง โตออน. (2546). โครงสรางประชาคมสัตวทะเลหนาดินบริเวณอาวศรีราชา จังหวัดชลบุรี. วารสารวิจัยวิทยาศาสตร
(Section 1), 2(3), 214-230.
จําลอง โตออน และณิฎฐารัตน ปภาวสิทธิ์. (2546). การใชไสเดือนทะเลเปนดัชนีประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอม
บริเวณอาวศรีราชา จังหวัดชลบุรี. การประชุมวิชาการ “การจัดการมลภาวะชายฝงทะเลแบบบูรณาการ”.
กรมควบคุมมลพิษ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.
ชนากานต สุขอุดม, เมธี แกวเนิน, อิสริยา วุฒิสินธุ, Takashi Yoshikawa, Yuki Okamoto, Kazuya Watanabe, Satoshi
Ishikawa และ จินตนา สและนอย. (2558). ปริมาณสารอินทรียและคาความเปนกรด-ดางของดินตะกอนในพื้นที่
เลี้ยงหอยแครงบริเวณอาวบานดอน จังหวัดสุราษฏรธานี. 43(2), 265-276.
ญัตติพงศ แกวทอง. (2553). การประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรดานการใชประโยชนทางตรงของปาชายเลนโดย
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนโคกพยอม ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล. วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สาขาการ
จัดการสิ่งแวดลอม. คณะการจัดการสิ่งแวดลอม. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.
ปทมา วิตยากร แรมโบ. (2559). ความอุดมสมบูรณของดินและโภชนาการพืช. สืบคนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560, จาก
https://ag2.kku.ac.th
สํานักอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน. (2555). พื้นที่ปาชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง.
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.
อรรถ สมราง, ยุทธชัย อนุรักติพันธุ, พงศธร เพียรพิทักษ และบุศรินทร แสวงลาภ. (2548). ดินเพื่อประชาชน. กรมพัฒนา
ที่ดิน. กระทรวงเกษตรและสหกรณ.
Adília P., V. Cátia, F. Etelvina, S. M.V.M. Amade and F. Rosa. (2017). Effects of sediment contamination
on physiological and biochemical responses of the polychaete Diopatra neapolitana, an
exploited natural resource. Marine Pollution Bulletin, MPB-08475; No of Pages 13.
Day, J. H. (1967). Polychaeta of Southern Africa. Errantia. British Museum (Natural History), London.
Fauchald, K. (1977). The polychaete worms. Definition and keys to the orders, families and genera.
Natural History Museum of Los Angeles, Los Angeles.
Shannon, C.E. and W. Weaver. (1964). The mathematical theory of communication. the University of
Illinois Press, Urbana.
Shen, P. P., H. Zhou and J.D. Gu. (2010). Patterns of polychaete communities in relation to
environmental perturbations in a subtropical wetland of Hong Kong. Journal of the Marine
Biological Association of the United Kingdom, 90(5), 923-932.
Vanessa C., V. Cátia, P. Adília, S. M.V.M. Amadeu, F. Etelvina and F. Rosa. (2014). Physiological and
biochemical responses of the Polychaete Diopatraneapolitana to organic matter
enrichment. Aquatic Toxicology, 155 (2014), 32–42.
Vengatesen, T., S. Lisa and Q, Pei-Yuan. (2005). The role of sediment organic matter composition in
larval habitat selection by the polychaete Capitella sp. I. Journal of Experimental Marine
Biology and Ecology, 323(2005), 70-83.
Walkley, A. and I. A. Black. (1934). An examination of Degtjareff method for determining soil organic
matter and a proposed modification of the chromic acid titration method. Soil Sci. 37,
29-37.

868

การพยากรณปริมาณนําเขาน้ํามันดิบโดยวิธีอารีมา
สมฤดี พงษเสนา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
somruedee.po@ssru.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อสรางตัวแบบการพยากรณปริมาณนําเขาน้ํามันดิบโดยวิธีอารีมา จากแหลงนําเขา
น้ํามันดิบ จํานวน 3 แหลง คือ ตะวันออกกลาง ตะวันออกไกล และแหลงอื่นๆ ไดแก แอลจีเรีย ออสเตรเลีย เปนตน โดยใช
ขอมูลตั้งแตเดือนมกราคม 2549 ถึงเดือน ธันวาคม 2559 จํานวน 132 คา จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ผูวิจัยได
แบงขอมูลออกเปน 2 ชุด ชุดที่ 1 คือ ขอมูลตั้งแตเดือนมกราคม 2549 ถึงเดือนธันวาคม 2558 จํานวน 120 คา สําหรับการ
สรางตัวแบบพยากรณโดยวิธีอารีมา (Autoregressive integrated moving average : ARIMA) ดวยเทคนิคการพยากรณ
บอกซและเจนกินส ชุดที่ 2 คือ ขอมูลตั้งแตมกราคม 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2559 จํานวน 12 คา สําหรับการตรวจสอบความ
แมนยําของตัวแบบพยากรณดวยคาเฉลี่ยของเปอรเซ็นตสัมบูรณของคาความคลาดเคลื่อน (Mean Absolute Percentage
Error : MAPE) ผลการวิจัยพบวา ตัวแบบการพยากรณปริมาณนําเขาน้ํามันดิบรวม คือ ARIMA (0,1,1) ตัวแบบการพยากรณ
ปริมาณนําเขาน้ํามันดิบจากแหลงตะวันออกกลาง คือ ARIMA (0,1,1) ตัวแบบการพยากรณปริมาณนําเขาน้ํามันดิบจากแหลง
ตะวันออกไกล คือ ARIMA (0,1,2) และตัวแบบการพยากรณปริมาณนําเขาน้ํามันดิบจากแหลงอื่นๆ คือ ARIMA (0,1,1) โดย
มีคา MAPE ของปริมาณนําเขาน้ํามันดิบรวม จากแหลงตะวันออกกลาง ตะวันออกไกล และแหลงอื่นๆ เทากับ 11.22, 13.41,
18.59 และ 21.92 ตามลําดับ
คําสําคัญ: ปริมาณนําเขา, น้ํามันดิบ, บอกซและเจนกินส, คาเฉลี่ยของเปอรเซ็นตสัมบูรณของคาความคลาดเคลื่อน
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Abstract
The objective of this research was to study the forecasting models of the import quantity of Crude
Oil by ARIMA Method from 3 sources were Far East, Middle East, and others. Data were collected for 132
values, started from January 2006 to December 2016, from Department of Energy Business, Ministry of
Energy. The data were split into two sets, the first 120 values of the import quantity of Crude Oil from
January 2006 to December 2015 for constructing the forecasting models by ARIMA Method of Box-Jenkins
modeling and the last 12 values from January 2016 to December 2016 for finding the lowest mean
absolute percentage error (MAPE). The results showed that model of the import quantity of Crude Oil was
ARIMA (0,1,1), model of the import quantity of Crude Oil from Middle East was ARIMA (0,1,1), model of
the import quantity of Crude Oil from Far East was ARIMA (0,1,2), and model of the import quantity of
Crude Oil from others was ARIMA (0,1,1). Moreover, MAPE values were 11.22, 13.41, 18.59 and 21.92
respectively.
Keywords: Import Quantity, Crude Oil, Box – Jenkins’s method, Mean Absolute Percentage Error
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บทนํา
พลังงานเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธและมีบทบาทตอการดํารงชีวิตประจําวันเปนอยาง
มากทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคขนสง รวมถึงการบริโภคภายในครัวเรือน กลาวไดวาพลังงานเปนสิ่งจําเปนของมนุษยในโลก
ปจจุบันและทวีความสําคัญขึ้นเมื่อโลกพัฒนาอยางมากขึ้น ดังเห็นไดจากปริมาณความตองการใชน้ํามันดิบของกลุมประเทศ
เกิดใหมที่มีอัตราการใชน้ํามันในอัตราที่เติบโตเปนอยางมาก (กมลวรรณ สารพานิช, 2555) เศรษฐกิจไทยจําเปนตองพึ่งพา
พลัง งานสู ง และแหลง พลั งงานภายในประเทศมีจํากัด ต องนําเข าจากต างประเทศถึงประมาณร อยละ 50 ของการจัดหา
พลังงานทั้งหมด พลังงานนําเขาประมาณรอยละ 70 เปนน้ํามันดิบ (สวนใหญจากตะวันออกกลาง) รอยละ 17 ถานหิน และ
รอยละ 14 กาซธรรมชาติ สงผลใหคาใชจายพลังงานของไทยสูงกวา 1.6 ลานลานบาท (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย, 2556)
ในป 2559 ประเทศไทยมีการนําเขาพลังงาน คิดเปนมูลคากวา 680,868 ลานบาท โดยมีการนําเขาน้ํามันดิบมากที่สุด
ปริ มาณการนําเข ารวม 49,675 ล านลิต ร เฉลี่ย วันละ 135.7 ล านลิต ร หรื อ 853,545 บาร เรล/วัน มู ลค าการนําเข ารวม
485,868 ลานบาท โดยน้ํามันดิบนําเขาจากตางประเทศมีการนําเขาจากหลายแหลงที่สําคัญ ซึ่งมาจากแหลงตะวันออกกลาง
(โอมาน, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส, เยเมน อิรัก และอิหราน) 32,868 ลานลิตร หรือรอยละ 66.2 ตะวันออกไกล (มาเลเซีย,
บรูไน และอินโดเนียเซีย) 9,621 ลานลิตร หรือรอยละ 19.4 และแหลงอื่นๆ (ไนจีเรีย, ออสเตรเลีย, อียิปต, เวียดนาม, จีน,
สหราชอาณาจักร, ปากีสถาน,กาบอง, อัฟริกาใต, สิงคโปร และเกาหลีใต) 7,186 ลานลิตร หรือรอยละ 14.5 โดยปริมาณ
นําเขารวมลดลงจากปกอน 1,127 ลานลิตร คิ ดเปนรอยละ 2.2 มูลคาการนําเขาลดลง 108,671 ลานบาท คิดเปนรอยละ
18.3 (ศูนยสารสนเทศขอมูลพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2559)
ความตองการใชน้ํามันดิบ (Demand) อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ เมื่อเศรษฐกิจอยูในชวง
ขยายตัว ความตองการใชน้ํามันเชื้อเพลิงจะเพิ่มขึ้น และสงผลใหความตองการน้ํามันดิบและราคาน้ํามันดิบปรับตัวเพิ่มตาม
ในทางตรงกันขาม ในภาวะเศรษฐกิจหดตัวหรือภาวะถดถอย กิจกรรมที่ตองใชน้ํามันเชื้อเพลิงจะลดลง ความตองการน้ํามันดิบ
ก็จะลดลง และทํ าใหร าคาน้ํามันดิบ ปรั บตัวลดลงตามไปดวย (อินเวสเตอร ชารท จํากัด, 2553) ประเทศไทยต องนําเข า
น้ํามันดิบจากตางประเทศแตละปเปนจํานวนมาก เปนสาเหตุที่ทําใหประเทศไทยตองประสบปญหากับการขาดดุลการคาโดย
ตลอด นอกจากนี้ยังเปนสาเหตุที่ทําใหประเทศไทยตองมีภาระในการหารายไดอื่นๆ เพื่อเปนการชดเชยการขาดดุลการคา การ
นําเขาน้ํามันดิบจากตางประเทศแตละปในปริมาณมาก ไมเพียงแตทําใหดุลการคาของประเทศขาดดุลเทานั้นแตยังสงผลตอ
เสถียรภาพทางการเงินของประเทศอีกดวย (ประยุทธ วนาศรีสันต, 2550)
การพยากรณมีความจําเปนอยางยิ่งตอการวางแผน และการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของบุคคลทุกสาขาอาชีพ
และของทุกองคกรที่มีกิจกรรมในสาขาตาง ๆ เชน ธุรกิจ อุตสาหกรรม เกษตร การเมืองการปกครอง การสาธารณสุข เปนตน
ไมวาองคกรนั้นจะเปนองคกรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ องคกรของรัฐหรือของเอกชน หากนักวางแผนหรือผูตัดสินใจในองคกร
สามารถพยากรณเหตุการณหรือสภาพการณใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตดวยความเชื่อมั่นระดับหนึ่ง จะทําใหการวางแผน
หรือการตัด สินใจในการดําเนินงานเปนไปได อยางถูกตอง ดังนั้นการพยากรณที่ใหความถู กตองสูงจึง มีความจําเปนอยางยิ่ ง
(สมรวย อภิชาติบุตรพงศ, 2558)
จากเหตุการณที่เกิดขึ้นดังกลาว น้ํามันจึงเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น
ผูวิจัยสนใจที่จะพยากรณปริมาณนําเขาน้ํามันดิบในอนาคตโดยวิธีอารีมา ดวยเทคนิคการพยากรณบอกซและเจนกินส เพื่อหา
ตัวแบบที่เหมาะสม โดยวิธีการนี้เปนวิธีพยากรณในระยะสั้นที่มีความเหมาะสมและแมนยําใกลเคียงกับความเปนจริง ซึ่งทําให
ทราบถึงสถานการณปริมาณนําเขาน้ํามันดิบของประเทศไทย เพื่อเปนฐานขอมูลที่เปนประโยชนทั้งแกหนวยงานของภาครัฐ
และเอกชน และชวยกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อสรางตัวแบบการพยากรณปริมาณนําเขาน้ํามันดิบโดยวิธีอารีมา
2. เพื่อหาคาความแมนยําของตัวแบบ

871

ระเบียบวิธีการวิจัย
การพยากรณปริมาณนําเขาน้ํามันดิบโดยวิธีอารีมา มีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. การจัดเตรียมขอมูล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชขอมูลปริมาณนําเขาน้ํามันดิบของประเทศไทย จากแหลงนําเขาน้ํามันดิบ จํานวน 3
แหลง คือ ตะวันออกกลาง ตะวันออกไกล และแหลงอื่นๆ ไดแก แอลจีเรีย ออสเตรเลีย เปนตน จากเว็บไซตของกรมธุรกิจ
พลังงาน กระทรวงพลังงาน เปนขอมูลแบบทุติยภูมิ ขอมูลจําแนกเปนรายเดือน ตั้งแตเดือนมกราคม 2549 ถึงเดือน ธันวาคม
2559 จํานวน 132 คา ผูวิจัยไดแบงขอมูลออกเปน 2 ชุด ชุดที่ 1 คือ ขอมูลตั้งแตเดือนมกราคม 2549 ถึงเดือนธันวาคม
2558 จํานวน 120 คา สําหรับการสรางตัวแบบพยากรณโดยวิธีอารีมา ดวยเทคนิคการพยากรณบอกซและเจนกินส ชดุที่ 2
คือ ขอมูลตั้งแตเดือนมกราคม 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2559 จํานวน 12 คา สําหรับการตรวจสอบความแมนยําของตัวแบบ
พยากรณ โดยใชคาเฉลี่ยของเปอรเซ็นตสัมบูรณของคาความคลาดเคลื่อน (Mean Absolute Percentage Error : MAPE)
2. การศึกษาลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลา
การศึกษาลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาเปนการศึกษาเบื้องตน เพื่อใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของ
อนุกรมเวลานั้นๆ วามีลักษณะอยางไร มีองคประกอบของแนวโนมหรือความแปรผันตามฤดูกาลหรือไม โดยพิจารณาจาก
กราฟของอนุกรมเวลาเทียบกับเวลา
3. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยเทคนิคการพยากรณอนุกรมเวลาของบอกซและเจนกินส
เพื่อสร างสมการพยากรณตั วแบบอารี มา (ARIMA) ซึ่งถื อวาเป นวิธีที่ไดรั บความนิยมอยางมาก เนื่องจากวิธีการพยากรณนี้
สามารถใชไดกับขอมูลที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวทุกประเภท และใหผลการพยากรณที่คอนขางแมนยํากวาวิธีการพยากรณ
อื่นๆ เหมาะสําหรับการพยากรณระยะสั้น (ทรงศิริ แตสมบัติ, 2549) โดยอาศัยขบวนการสโตคาสติก (Stochastic Process)
ในการวิเคราะห ซึ่งมี ฟงกชั่นสหสัมพันธในตัวเอง (Auto-Correlation function: ACF) และฟง กชั่นสหสั มพันธใ นตัวเอง
บางสวน (Partial Auto-Correlation: PACF) แตกตางกันไปเมื่อตัวแบบแตกตางกัน โดยถือวาขอมูลที่เกิดขึ้นตามเวลาที่
เปลี่ยนแปลงไป มีลักษณะการเกิดที่เปนไปตามกฎความนาจะเปน การวิเคราะหอนุกรมเวลาโดยวิธีนี้ ลักษณะของอนุกรมเวลา
ตองเปนอนุกรมเวลาที่มีคุณสมบัติสเตชั่นนารี (Stationary Time Series) เทานั้น กรณีที่ไมมีคุณสมบัติสเตชั่นนารี (NonStationary Time Series) จะตองแปลงอนุกรมเวลาดังกลาวใหมีคุณสมบัติสเตชั่นนารี (มุกดา แมนมินทร, 2549) วิธีการ
พยากรณของบอกซและเจนกินส มีขั้นตอนดังตอไปนี้
1) ตรวจสอบขอมูลอนุกรมเวลาวาขอมูลเปนสเตชันนารีหรือไม โดยการดูกราฟ Sequence และพิจารณาจาก
กราฟ ACF และ PACF ถาเปนสเตชันนารีจะไดกราฟที่มีลักษณะขึ้นลงรอบศูนยอยางสม่ําเสมอ แตหากไมเปนสเตชันนารี โดย
คาเฉลี่ยไมคงที่ใหแปลงอนุกรมเวลาเดิมดวยการหาผลตาง (Difference) ความแปรปรวนไมคงที่ใหแปลงดวยลอการิทึม (ln Yt)
หรือเพื่อปรับขอมูลใหเปนสเตชันนารี
2) กําหนดตัวแบบการพยากรณ ARIMA (p,d,q) ที่เหมาะสม โดยพิจารณากับกราฟคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธใน
ตนเอง (ACF) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธในตนเองบางสวน (PACF)
คาสังเกตของอนุกรมเวลา ณ เวลา t
กําหนดให Yt
คาคงที่

พารามิเตอรของออโตรีเกรสซีฟ (Autoregressive Parameter)
1,2 ,..., p
พารามิเตอรของคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average Parameter)
 1 , 2 ,...,  q
et คาความคลาดเคลื่อน ณ เวลา t มีการแจกแจงแบบปกติ ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 0
คาความแปรปรวนเทากับ  2
ดังนั้น ตัวแบบผสมคาเฉลี่ยเคลื่อนที่และออโตรีเกรสซีฟอันดับที่ p และ q (Autoregressive – Moving
Average Model of Order p and q) : ARMA(p,q) มีสมการทั่วไปดังนี้
Yt   1Yt 1 2Yt 2  ... pYt  p et 1et 1  2 et 2  ...  q et q

(1)
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3) ประมาณคาพารามิเตอรในตัวแบบจะใชการวิเคราะหตัวเลข (Numerical Analysis) ซึ่งจะตองประมาณ
ค าพารามิ เ ตอร ใ นตั ว แบบด วยวิธี กํา ลั ง สองน อยที่ สุ ด โดยค า ประมาณที่ เ ลื อ กจะต องทํ า ให ผ ลรวมกํ าลั ง สองของความ
คลาดเคลื่อน (  et2 ) มีคาต่ําที่สุด
4) ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ โดยพิจารณาจากกราฟ ACF และ PACF ของคาความแตกตาง
ระหวางขอมูลจริงกับคาพยากรณ ( e  Y  Yˆ ) โดยใชการทดสอบวิธีของ Box-Ljung Test หากมีคา p-value มากกวา
0.05 หมายถึง ตัวแบบที่กําหนดมีความเหมาะสม แตหากพบวาตัวแบบที่กําหนดไมเหมาะสมตองเริ่มตนกําหนดตัวแบบใน
ขั้นตอนที่ 2) ใหมจนไดตัวแบบที่เหมาะสม
4. การตรวจสอบความแมนยําของการพยากรณ
การตรวจสอบความแมนยําของการพยากรณโดยทําการพยากรณปริมาณนําเขาน้ํามันดิบของประเทศไทย จาก
แหลงนําเขาน้ํามันดิบ จํานวน 3 แหลง คือ ตะวันออกกลาง ตะวันออกไกล และแหลงอื่นๆ ดวยขอมูลชุดที่ 2 คือ ขอมูลตั้งแต
เดือนมกราคม 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2559 จํานวน 12 คา จากตัวแบบการพยากรณ ARIMA (p,d,q) ที่ไดจากขั้นตอนการ
วิเคราะห โดยใชคาเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนสัมบูรณเฉลี่ย (Mean Absolute Percent Error: MAPE) ซึ่งเปนการวัดการ
วัดความแมนยําจากคาความคลาดเคลื่อนของการพยากรณเทียบกับคาจริงโดยไมคิดเครื่องหมาย คา MAPE เปนคาวัดความ
แมนยําที่ไมมีหนวย จึงเหมาะที่จะใชกับการเปรียบเทียบอนุกรมเวลาหลายชุดเมื่อใชวิธีการพยากรณเดียวกันหรือเปรียบเทียบ
วิธีการพยากรณหลายวิธีเมื่อใชอนุกรมเวลาชุดเดียวกัน (สมเกียรติ เกตุเอี่ยม, 2548)
สูตร
t

t

n


t 1

MAPE 

e
 100
Y
n
t

t

โดยที่ et เปนผลตางของคาจริงกับคาพยากรณ ณ เวลา t
Y เปนคาจริงของขอมูลอนุกรมเวลา ณ เวลา t
n เปนจํานวนชวงเวลาทั้งหมด
t
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ผลการวิจัย
การพยากรณปริมาณนําเขาน้ํามันดิบของประเทศไทย จากแหลงนําเขาน้ํามันดิบ จํานวน 3 แหลง คือ ตะวันออก
กลาง ตะวันออกไกล และแหลงอื่นๆ ไดแก แอลจีเรีย ออสเตรเลีย เปนตน เพื่อสรางตัวแบบพยากรณโดยวิธีอารีมา ดวย
เทคนิคการพยากรณบอกซและเจนกินส ผลการวิเคราะหดังนี้
1. ผลการวิเคราะหลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลา
จากการพิจารณาลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาขอมูลชุดที่ 1 ปริมาณนําเขาน้ํามันดิบรายเดือน ตั้งแต
เดือนมกราคม 2549 ถึงเดือนธันวาคม 2558 ดังภาพที่ 1 พบวา อนุกรมเวลาชุดนี้ไมมีแนวโนม และไมมีสวนประกอบของ
ฤดูกาล

ภาพที่ 1 การเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาปริมาณนําเขาน้ํามันดิบ ตั้งแตเดือนมกราคม 2549 ถึงเดือนธันวาคม 2558
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2. ผลการวิเคราะหวิธีการพยากรณอนุกรมเวลาของบอกซและเจนกินส
1) ตรวจสอบขอมูลอนุกรมเวลาวาขอมูลเปนสเตชันนารีหรือไม โดยพิจารณาจากภาพที่ 1 และภาพที่ 2 พบวา
อนุกรมเวลายังไมเปนสเตชั่นนารี เนื่องจากภาพที่ 1 กราฟมีลักษณะการขึ้นลงรอบศูนยอยางไมสม่ําเสมอ และภาพที่ 2 กราฟ
มีลักษณะการเคลื่อนไหวต่ําแลวสูงขึ้นอยางรวดเร็ว หรือสูงแลวลดลงอยางชาๆ ดังนั้นจึงตองแปลงขอมูลดวยการหาผลตาง
ลําดับที่ 1 และหาลอการิทึมของคาสังเกต เพื่อใหไดอนุกรมเวลาที่มีลักษณะเปนสเตชั่นนารีดังภาพที่ 3

ภาพที่ 2 กราฟ ACF และ PACF ปริมาณนําเขาน้ํามันดิบ
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ภาพที่ 3 กราฟ ACF และ PACF ปริมาณนําเขาน้ํามันดิบ เมื่อแปลงขอมูลดวยการหาผลตางลําดับที่ 1 และหาลอการิทึม
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2) กําหนดตัวแบบการพยากรณ ARIMA (p,d,q) ที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากตัวแบบที่คาพารามิเตอรทุกตัวมี
คา p-value นอยกวา 0.05 ซึ่งหมายถึง คาพารามิเตอรไมเทากับศูนย ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และมีคา AIC ต่ําที่สุด ดังตาราง
ที่ 1 – 4 พบวา ตัวแบบการพยากรณปริมาณนําเขาน้ํามันดิบรวม คือ ARIMA (0,1,1) ตัวแบบการพยากรณปริมาณนําเขา
น้ํามันดิบจากแหลงตะวันออกกลาง คือ ARIMA (0,1,1) ตัวแบบการพยากรณปริมาณนําเขาน้ํามันดิบจากแหลงตะวันออกไกล
คือ ARIMA (0,1,2) และตัวแบบการพยากรณปริมาณนําเขาน้ํามันดิบจากแหลงอื่นๆ คือ ARIMA (0,1,1) โดยทุกตัวแบบไมมี
พจนของคาคงที่
ตารางที่ 1 คา p-value และคา AIC ของตัวแบบปริมาณนําเขาน้ํามันดิบรวม

p- value

พารามิเตอร
คาคงที่
AR(1): 1
MA(1): 1
MA(2): 2
AIC

ตัวแบบปริมาณนําเขาน้ํามันดิบรวม ARIMA(p,d,q)
ARIMA(1,1,0) ARIMA(1,1,0) ARIMA(0,1,1) ARIMA(0,1,2)
0.838
0.000
0.000
0.000
0.000
0.357
-147.950
-149.916
-184.758
-183.848

ARIMA(1,1,1)
0.253
0.000
-184.096

ตารางที่ 2 คา p-value และคา AIC ของตัวแบบปริมาณนําเขาน้ํามันดิบจากแหลงตะวันออกกลาง

p- value

พารามิเตอร
คาคงที่
AR(1): 1
MA(1): 1
MA(2): 2
AIC

ตัวแบบปริมาณนําเขาน้ํามันดิบจากแหลงตะวันออกกลาง ARIMA(p,d,q)
ARIMA(1,1,0) ARIMA(1,1,0) ARIMA(0,1,1) ARIMA(0,1,2) ARIMA(1,1,1)
0.902
0.000
0.000
0.172
0.000
0.000
0.000
0.217
-89.580
-91.574
-122.785
-122.259
-122.437

ตารางที่ 3 คา p-value และคา AIC ของตัวแบบปริมาณนําเขาน้ํามันดิบจากแหลงตะวันออกไกล

p- value

พารามิเตอร
คาคงที่
AR(1): 1
MA(1): 1
MA(2): 2
AIC

ตัวแบบปริมาณนําเขาน้ํามันดิบจากแหลงตะวันออกไกล ARIMA(p,d,q)
ARIMA(1,1,0) ARIMA(1,1,0) ARIMA(0,1,1) ARIMA(0,1,2) ARIMA(1,1,1)
0.906
0.001
0.001
0.005
0.000
0.000
0.000
0.006
195.980
193.978
177.875
174.071
174.105

ตารางที่ 4 คา p-value และคา AIC ของตัวแบบปริมาณนําเขาน้ํามันดิบจากแหลงอื่นๆ

p- value

พารามิเตอร
คาคงที่
AR(1): 1
MA(1): 1
MA(2): 2
AIC

ตัวแบบปริมาณนําเขาน้ํามันดิบจากแหลงอื่นๆ ARIMA(p,d,q)
ARIMA(1,1,0) ARIMA(1,1,0) ARIMA(0,1,1) ARIMA(0,1,2) ARIMA(1,1,1)
0.831
0.000
0.000
0.351
0.000
0.000
0.000
0.687
171.744
171.474
180.135
178.171
169.902
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3) ประมาณคาพารามิเตอรจากตัวแบบดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด จากสมการที่ (1) ได
สมการพยากรณของตัวแบบ ARIMA(0,1,1) ไมมีพจนของคาคงที่ คือ
Ŷt = Ŷt-1

- 1et 1

สมการพยากรณของตัวแบบ ARIMA(0,1,2) ไมมีพจนของคาคงที่ คือ
Ŷt = Ŷt-1

- 1et 1  2et 2

สามารถเขียนสมการของตัวแบบปริมาณนําเขาน้ํามันดิบไดดังตารางที่ 4 ดังนี้
ตารางที่ 4 คาประมาณพารามิเตอรและสมการพยากรณ
ตัวแบบปริมาณนําเขาน้ํามันดิบ
รวม ARIMA(0,1,1)

คาประมาณพารามิเตอร
MA(1): 1
MA(2): 2
0.969
-

ตะวันออกกลาง ARIMA(0,1,1)
ตะวันออกไกล ARIMA(0,1,2)

0.891
0.538

0.240

อื่นๆ ARIMA(0,1,1)

0.692

-

สมการพยากรณ
- 0.969 et1
Ŷt = Ŷt-1 - 0.891 e

Ŷt = Ŷt-1

t 1

Ŷt = Ŷt-1 - 0.538 et 1 - 0.240 et 2

Ŷt = Ŷt-1 - 0.692 et 1

4) ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ โดยพิจารณากราฟ ACF และ PACF ของความคลาดเคลื่อนจากภาพ
ที่ 4 พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธในตัวเองและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธในตัวเองบางสวนของความคลาดเคลื่อนตกอยูใน
ขอบเขตที่ความเชื่อมั่นรอยละ 95 ยกเวนที่ชวงเวลาที่ 6 ของตัวแบบการพยากรณปริมาณนําเขาน้ํามันดิบรวมมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธในตัวเองและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธในตัวเองบางสวน เกินจากขอบเขตเพียงเล็กนอย ซึ่งไมมีผลตอตัวแบบ และเมื่อ
พิจารณาคา Box-Ljung ตัวแบบการพยากรณปริมาณนําเขาน้ํามันดิบรวม ตัวแบบการพยากรณปริมาณนําเขาน้ํามันดิบจาก
แหลงตะวันออกกลาง ตัวแบบการพยากรณปริมาณนําเขาน้ํามันดิบจากแหลงตะวันออกไกล และตัวแบบการพยากรณปริมาณ
นําเขาน้ํามั นดิบจากแหลงอื่นๆ มีค า p-value เทากับ 0.263, 0.715, 0.948 และ 0.809 ซึ่งคา p-value มากกวา 0.05
หมายถึง ตัวแบบมีความเหมาะสม
3. การตรวจสอบความแมนยําของการพยากรณ
จากการใชตัวแบบพยากรณโดยวิธีบอกซและเจนกินสดวยขอมูลชดุที่ 2 คื อ ตั้งแตเดือนมกราคม 2559 ถึงเดือน
ธันวาคม 2559 จํานวน 12 คา สําหรับการตรวจสอบความแมนยําของตัวแบบพยากรณ โดยใชคาเฉลี่ยของเปอรเซ็นตสัมบูรณ
ของคาความคลาดเคลื่อน (MAPE) พบวาตัวแบบที่ไดมีความแตกตางจากขอมูลจริงคอนขางนอย หรือมีคา MAPE ต่ํา โดยตัว
แบบการพยากรณปริมาณนําเขาน้ํามันดิบรวม ตัวแบบการพยากรณปริมาณนําเขาน้ํามันดิบจากแหลงตะวันออกกลาง ตัวแบบ
การพยากรณปริมาณนําเขาน้ํามันดิบจากแหลงตะวันออกไกล และตัวแบบการพยากรณปริมาณนําเขาน้ํามันดิบจากแหลงอื่นๆ
มีคา MAPE เทากับ 11.22, 13.41, 18.59 และ 21.92 ตามลําดับ
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้เพื่อสรางตัวแบบการพยากรณปริมาณนําเขาน้ํามันดิบโดยวิธีอารีมา จากแหลงนําเขาน้ํามันดิบ จํานวน
3 แหลง คือ ตะวันออกกลาง ตะวันออกไกล และแหลงอื่นๆ ไดแก แอลจีเรีย ออสเตรเลีย เปนตน โดยใชขอมูลตั้งแตเดือน
มกราคม 2549 ถึงเดือน ธันวาคม 2559 โดยวิธีอารีมา ดวยเทคนิคการพยากรณบอกซและเจนกินส ผลการวิจัยพบวาปริมาณ
นําเขาน้ํามันดิบรวม ปริมาณนําเขาน้ํามันดิบจากแหลงนําเขาตะวันออกกลาง และแหลงอื่นๆ มีตัวแบบพยากรณที่เหมาะสม
คือ ARIMA (0,1,1) ยกเวนปริมาณนําเขาน้ํามันดิบจากแหลงตะวันออกไกล มีตัวแบบพยากรณที่เหมาะสม คือ ARIMA (0,1,2)
เนื่องจากปริมาณนําเขาน้ํามันดิบจากแหลงตะวันออกไกลมีลักษณะการเคลื่อนที่ขึ้นลงไมเรียบ โดยเฉพาะชวงทายมีการขึ้นของ
เสนกราฟสูงขึ้นจึงตองทําการหาคาเฉลี่ยเคลื่อนที่รอบที่ 2 เพื่อใหไดตัวแบบที่เหมาะสม สําหรับคา MAPE ของปริมาณนําเขา
น้ํามั นดิบ รวม จากแหลง ตะวันออกกลาง ตะวันออกไกล และแหลง อื่นๆ มี คาเทากับ 11.22, 13.41, 18.59 และ 21.92
ตามลําดับ
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ภาพที่ 4 กราฟ ACF และ PACF ของความคลาดเคลื่อนปริมาณนําเขาน้ํามันดิบ
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ขอเสนอแนะ
ประเทศไทยตองนําเขาน้ํามันดิบจากตางประเทศแตละปจํานวนมากซึ่งเปนสาเหตุทําใหประเทศตองประสบปญหากับ
การขาดดุลการคา น้ํามันจึงเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อประโยชนในดานการ
วางแผน และการพั ฒ นาประเทศ ในการศึ กษาครั้ ง ตอไปเมื่อข อมู ลเพิ่ มมากขึ้ นจึง ควรปรั บปรุง ตั วแบบ เพื่ อให ได ตั วแบบ
พยากรณที่มีความเหมาะสมสําหรับการพยากรณคาในอนาคตตอไป และควรใชวิธีการพยากรณอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบความ
แมนยํากับวิธีการพยากรณที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
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การเตรียมเสนใยพอลิไวนิลลิดนี ฟลูออไรดเฮกซะฟลูออโรโพรพิลีนดวยเทคนิคอิเล็กโทรสปนนิง
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ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สถานวิจัยความเปนเลิศดานนาโนเทคโนโลยีเพื่อการพลังงาน
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บทคัดยอ
เทคนิคอิเล็กโทรสปนนิงไดรับความสนใจอยางยิ่งในการผลิตเสนใยระดับนาโนเนื่องจากงายในการเตรียมขึ้นรูปและ
ปรับเปลี่ยนลักษณะของเสนใย
วัตถุประสงคของโครงงานี้คือออกแบบและสรางชุดอิเล็กโทรสปนนิงอยางงายเพื่อทดแทน
เครื่องอิเล็กโทรสปนนิงทางการคาที่มีราคาสูงและตองนําเขาจากตางประเทศ ในการศึกษานี้ไดใชสารละลายพอลิไวนิลลิดีน
ฟลูออไรดเฮกซะฟลูออโรโพรพิลีน P(VDF-HFP) เปนตนแบบในการเตรียมและศึกษาผลของปจจัยตอลักษณะและขนาดของ
เสนใยไดแก ระยะหางระหวางปลายเข็มถึงฐานรองรับ (9, 10, 11, 12 และ 13 cm) และความเขมขนของสารละลาย
(33.33%, 25%, 20% และ 16.67% โดยมวลตอปริมาตร) โดยศึกษาลักษณะของเสนใยและขนาดของเสนใยเฉลี่ยดวยเครื่อง
อิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM) จากการทดลองพบวาชุดอิเล็กโทรสปนนิงอยางงายที่สรางขึ้นเองสามารถผลิตเสนใยนาโนที่มี
ลักษณะเรียบตอเนื่อง มีการกระจายตัวสม่ําเสมอ และมีความหนาแนนสูง ในการศึกษาขางตนสภาวะที่เหมะสมตอการผลิต
เสนใย P(VDF-HFP) คือ ระยะหางระหวางปลายเข็มถึงฐานรองรับ 11 cm และความเขมขนของสารละลายที่ 20%
คําสําคัญ: อิเล็กโทรสปนนิง, พอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรดเฮกซะฟลูออโรโพรพิลีน, เสนใยนาโน
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Preparation of poly (vinylidenefluoride hexafluoropropylene) fibers using
electrospinning technique
Kanokwan Nawaka and Chatchai Putson
Department of Physics, Faculty of Science, Prince of Songkla University (PSU), Songkhla, Thailand 90112
Center of Excellence in Nanotechnology for Energy (CENE), Songkhla, Thailand 90112
email: chatchai.p@psu.ac.th

Abstract
Electrospinning technique has been greatly interested for fabrication of nanoscale fibers due to its
ease of preparation and adjustment. In this project, the objective is to design and construct the
electrospinning setup to replace the high cost and imported electrospinning apparatus. Poly
(vinylidenefluoride hexafluoropropylene; P(VDF-HFP)) was used a model polymer to produce fibers to
study the effect of fabrication and parameters on morphology and average sizes of fibers, including the
distances between tip and collector (9, 10, 11, 12 and 13 cm) and polymer concentrations (33.33, 25.00,
20.00 and 16.67 % W/V). The morphology and average sizes of fibers were investigated by scanning
electron microscope (SEM). The results showed that the electrospinning setup can produce smooth,
identically and high density fibers. According to the optimized condition to fabricated P(VDF-HFP) fibers
was 11cm and 20 % concentration.
Keywords: Electrospining, Poly (vinylidenefluoride hexafluoropropylene), nanofiber
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บทนํา
ปจจุบันเทคโนโลยีดานวัสดุนาโนไดรับความสนใจอยางมากในวงการอุตสาหกรรม การแพทยและการทหาร รวมถึง
การศึกษาเสนใยในระดับนาโนเมตรหรือเสนใยนาโน เนื่องจากเสนใยนาโนมีคุณสมบัติพิเศษ ไดแก มีขนาดเสนผานศูนยกลางที่
เล็ก และมีอัตราสวนระหวางพื้นที่ผิวตอปริมาณสูงถึง 1,000 เทา (Huang และคณะ, 2003) ซึ่งสามารถนําไปขึ้นรูปแผนหรือ
ฟลมเสนใยที่มีการกระจายตัวสม่ําเสมอ ความพรุนสูง สงผลตอสมบัติทางกลใหฟลมเสนใยมีความยืดหยุนสูงและสามารถนําไป
ประยุกตใชงานตาง ๆ เชน การกรอง (filtration) ตัวรับรูทางเคมี (chemical sensor) วัสดุอิเล็กโตรด (electrode
materials) และวิศวกรรมเนื้อเยื่อ (tissue engineering) (Bhardwaj และ Kundu, 2010) โดยการขึ้นรูปเสนใยนาโนมีหลาย
วิธี เชน การดึงยืด (drawing) การสังเคราะหดวยแผนแบบ (template synthesis) การแยกวัฏภาค (phase separation)
การจัดเรียงตัวไดเอง (self-assembly) และอิเล็กโทรสปนนิง (electrospinning) (Huang และคณะ, 2003)
เทคนิคอิเล็กโทรสปนนิง (electrospinning) เปนเทคนิคหนึ่งที่กําลังไดรับความนิยมอยางยิ่งในการผลิตเสนใยในระดับ
ไมโครเมตรถึงนาโนเมตร (เจนจิรา และปาพจน, 2554) ซึ่งหลักการของเทคนิคนี้อาศัยแรงทางไฟฟาที่เกิดจากศักยไฟฟากําลัง
สูง สงผลใหสารละลายพอลิเมอรที่ปลายเข็มยืดยาวออกเปนรูปทรงกรวยที่เรียกวา “กรวยของเทเลอร” (Taylor ’s cone )
เมื่อสนามไฟฟาที่ใหมีคามากกวาแรงตึงผิวของสารละลายพอลิเมอรจะเกิดแรงขับทําใหสารละลายพอลิเมอรที่มีประจุนี้พุง
ออกมาเปนสายตกลงสูแผนรองรับที่มีประจุตรงกันขาม และในระหวางการเคลื่อนที่ลงสูแผนรองรับจะเกิดการระเหยของตัวทํา
ละลายทําใหไดเปนเสนใยขนาดเล็ก (พัชราภรณ และคณะ, 2554) โดยเครื่องอิเล็กโทรสปนนิงนั้นมีสวนประกอบหลักๆ
ดวยกัน 3 สวน คือ 1) แหลงกําเนิดศักยไฟฟากําลังสูง (high voltage power supply) 2) หลอดบรรจุสารละลายที่ติดเข็ม
โลหะขนาดเล็ก (syringe filled with polymer solution) และ 3) ฐานรองรับที่เปนโลหะ (metal collector screen)
(Baji และคณะ, 2010) แมวาการผลิตเสนใยนาโนอิเล็กโทรสปนนิงจะมีกระบวนการที่ไมซับซอนและยุงยากมากนัก แต
เนื่องจากเครื่องอิเล็กโทรสปนนิงคอนขางที่จะมีราคาสูงและตองนําเขาจากตางประเทศ
ดังนั้นในโครงงานนี้ไดออกแบบและสรางเครื่องผลิตเสนใยอิเล็กโทรสปนนิงอยางงาย ซึ่งสามารถเตรียมขึ้นรูปเสนใยได
งายในหองปฎิบัติการ รวมทั้งศึกษาปจจัยตางๆที่มีผลตอลักษณะและขนาดของเสนใย ไดแก ระยะหางระหวางปลายเข็มถึง
ฐานรองรับ และความเขมขนของสารละลายพอลิเมอร โดยใชสารละลายพอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรดเฮกซะฟลูออโรโพรพิลีน
P(VDF-HFP) เปนตนแบบในการเตรียมและศึกษา

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ออกแบบและสรางเครือ่ งผลิตเสนใยอิเล็กโทรสปนนิงอยางงาย
2. เตรียมฟลมเสนใย P(VDF-HFP) ดวยชุดอิเล็กโทรสปนนิงภายใตเงื่อนไขตางๆ
ระเบียบวิธีวิจัย
1. การเตรียมสารละลายพอลิเมอร
เตรียมสารละลายพอลิเมอรพอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรดเฮกซะฟลูออโรโพรพิลีน P(VDF-HFP) ในตัวทําละลาย N,
N-dimethylformamide (DMF) ในอัตราสวนเทากับ 33.33, 25, 20 และ 16.67% โดยมวลตอปริมาตร ตามลําดับ
2. การสรางชุดเครือ่ งมืออิเล็กโทรสปนนิงอยางงาย
2.1 ออกแบบชุดอุปกรณสําหรับระบบอิเล็กโทรสปนนิงอยางงาย
ไดทําการออกแบบชุดอุปกรณสําหรับระบบอิเล็กโทรสปนนิงอยางงาย โดยเขียนรูปขึ้นมาคราวๆกอนโดยใชโปรแกรม
Solidworks 2014
ซึ่งชุดอุปกรณนี้สามารถหมุนเพื่อปรับระยะหางระหวางปลายเข็มถึงวัสดุรองรับไดตามความตองการ
แสดงดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ภาพจําลองชุดอุปกรณสําหรับระบบอิเล็กโทรสปนนิงอยางงาย โดยใชโปรแกรม Solidworks 2014
2.2 สรางชุดอุปกรณสําหรับระบบอิเล็กโทรสปนนิงอยางงาย
หลังจากมีการออกแบบชุดอุปกรณสําหรับระบบอิเล็กโทรสปนนิงอยางงายแลว จากนั้นจึงสรางชุดอุปกรณตามแบบ
ภาพจําลอง โดยวัสดุที่เลือกใชในการประกอบเปนชุดอุปกรณสําหรับระบบอิเล็กโทรสปนนิง คือ วัสดุที่ทํามาจากอะคริลิ
คพลาสติก (Acrylic plastic) เนื่องจากเปนฉนวนและไมนําไฟฟา แลวยังมีคุณสมบัติโดดเดนในเรื่องความเหนียว (toughness)
ความโปรงใส(transparent) สามารถขึ้นรูปไดงาย

ภาพที่ 2 ภาพจริงของชุดอุปกรณสําหรับระบบอิเล็กโทรสปนนิงอยางงาย
3. การเตรียมฟลมเสนใย P(VDF-HFP) โดยเทคนิคอิเล็กโทรสปนนิง
นําสารละลาย P(VDF-HFP) ที่เตรียมไวขางตนมา 0.5 ml บรรจุลงในหลอดฉีดยาชนิดแกวที่ติดดวยเข็มโลหะ
จากนั้นติดตั้งลงในระบบอิเล็กโทรสปนนิง แสดงดังภาพที่ 1 โดยตอปลายขั้วบวกกับเครื่องกําเนิดศักยไฟฟาแรงกําลังสูง (Trek
high voltage model 610E) เขากับเข็มโลหะ สวนอีกขั้วตอกับแผนอลูมิเนียมหอดวยอลูมิเนียมฟอยด ซึ่งทําหนาที่เปนวัสดุ
รองรับ โดยศึกษาปจจัยที่มีผลตอลักษณะและขนาดของเสนใย ดังนี้
3.1 ระยะหางปลายเข็มถึงฐานรองรับ
ใชระยะหางระหวางปลายเข็มถึงฐานรองรับ ที่ระยะ 9, 10, 11, 12 และ 13 cm โดยควบคุมปจจัยตาง ๆ ใหคงที่
ไดแก ความเขมขนของสารละลาย P(VDF-HFP) 16.67% โดยมวลตอปริมาตร ภายใตความตางศักยไฟฟา 10 kV และอัตรา
การไหลของสารละลาย 0.17 ml/hr
3.2 ความเขมขนของสารละลาย
ใชความเขมขนของสารละลาย P(VDF-HFP) ที่ความเขมขน 33.33, 25, 20 และ 16.67 % โดยมวลตอปริมาตร โดย
ควบคุมปจจัยตาง ๆ ใหคงที่ ไดแก ระยะหางระหวางปลายเข็มถึงฐานรองรับ 11 cm ภายใตความตางศักยไฟฟา 10 kV และ
อัตราการไหลของสารละลาย 0.17 ml/hr
4. การศึกษาลักษณะและขนาดเสนผานศูนยกลางของเสนใย
นําแผนเสนใย P(VDF-HFP) ที่มีขนาด 5×5 mm2 ไปเคลือบทองดวยเครื่อง sputter coater เปนเวลา 1 นาที แลว
นําตัวอยางไปตรวจสอบสัณฐานวิทยาดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning electron microscope;
SEM) (FEI Quanta 400) ทีกําลังขยาย 3,000 เทา จากนั้นวัดขนาดเสนผานศูนยกลางของเสนใยดวยโปรแกรม imageJ โดย
สุมวัดจากภาพ SEM ที่กําลังขยาย 3,000 เทาจํานวน 100 ตําแหนง

ผลการวิจัย
หลังจากการไดสารละลาย P(VDF-HFP) ที่เปนเนื้อเดียวกันแลว จากนั้นนําสารละลายที่ไดไปขึ้นรูปเสนใยดวย
เทคนิคอิเล็กโทรสปนนิง โดยศึกษาปจจัยที่มีผลตอลักษณะและขนาดของเสนใย ไดแก ระยะหางระหวางปลายเข็มถึง
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ฐานรองรับ และความเขมขนของสารละลาย P(VDF-HFP)
1. ผลของระยะหางระหวางปลายเข็มถึงฐานรองรับตอลักษณะสัณฐานของเสนใย
จากการศึกษาระยะหางระหวางปลายเข็มถึงฐานรองรับ ที่ระยะ 9, 10, 11, 12 และ 13 cm โดยควบคุมปจจัยตาง
ๆ ใหคงที่ ไดแก ความเขมขนของสารละลาย P(VDF-HFP) 16.67% โดยมวลตอปริมาตร ภายใตความตางศักยไฟฟา 10 kV
และอัตราการไหลของสารละลาย 0.17 ml/hr พบวาลักษณะของเสนใยที่ระยะใดๆ มีลักษณะเปนทอสม่ําเสมอ ไมมีเม็ดบีดส
มีความเรียบและตอเนื่อง และมีการกระจายตัวสม่ําเสมอ แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลของระยะหางปลายเข็มถึงฐานรองรับที่มีผลตอตอลักษณะของเสนใยจากภาพ SEM และแสดงขนาดเสน
ผานศูนยกลางเฉลี่ยของเสนใย ที่ระยะ 9, 10, 11, 12 และ 13 cm ตามลําดับ
ระยะหางระหวางปลายเข็มถึง
ฐานรองรับ (cm)

กําลังขยาย
(3,000 เทา)

9

ขนาดเสนผานศูนยกลางเฉลี่ย
ของเสนใย (nm)
586.23 ± 54.60

10

549.92 ± 48.54

11

446.87 ± 32.58

12

580.14 ± 45.54

13

716.63 ± 168.76

อยางไรก็ตามพบวาขนาดของเสนใย และความหนาแนนของเสนใยขึ้นกับระยะหางระหวางปลายเข็มถึงฐานรองรับ
โดยพบวาขนาดของเสนใยเฉลี่ยมีแนวโนมลดลงจนเมื่อระยะหางระหวางปลายเข็มถึงฐานรองรับเพิ่มขึ้น
ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ Jaeger และคณะ(1998) ซึ่งศึกษาการผลิตเสนใย Poly(ethylene oxide) ที่ละลายดวยน้ํา จนคาหนึ่งแลวขนาด
ของเสนใยกลับเพิ่มขึ้นอีกครั้งแสดงในภาพที่ 3 ซึ่งระยะแรกนั้น ทั้งนี้เนื่องจากมีระยะเวลามากพอในการเกิดกระบวนการยืด
สงผลทําใหการระเหยของตัวทําละลายเกิดไดอยางสมบูรณในกระบวนการปนเสนใย (ณัฐธัญ และ ปราณีต, 2551) ซึ่งที่
ระยะหางเทากับ 11 cm ใหขนาดของเสนใยเฉลี่ยมีขนาดเล็กที่สุด เทากับ 446.87 ± 32.58 nm และยังมีความหนาแนนของ
เสนใยสูงกวาที่ระยะอื่น ๆ และในชวงหลังเมื่อเพิ่มระยะหางระหวางปลายเข็มถึงฐานรองรับ พบวาขนาดของเสนใยเฉลี่ยมี
แนวโนมเพิ่มขึ้น ชวงนี้เนื่องมาจากการลดลงของความแรงของสนามไฟฟาทําใหเสนใยยืดออกลดลง (กอบศักดิ์, 2555) ดังนั้นดู
เหมือนวาจะตองมีความแรงของสนามไฟฟาที่เหมาะสมที่ยังทําใหลํากระแสยังสามารถยืดออกไปได จึงจะทําใหขนาดของเสน
ใยเฉลี่ยนั้นลดลง ถาไมเปนไปดังเชนนั้นแลวก็จะไดขนาดของเสนใยเฉลี่ยที่เพิ่มมากขึ้นแทน
ดังนั้นระยะหางระหวางปลายเข็มถึงฐานรองรับ ที่ระยะ 11 cm เปนเงื่อนไขที่เหมาะสมสําหรับปนเสนใยใหขนาด
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เล็ก เรียบ ตอเนื่อง มีการกระจายตัวสม่ําเสมอ และมีความหนาแนนสูง

ภาพที่ 3 แสดงความสัมพันธระหวางขนาดเสนผานศูนยกลางเฉลี่ยของเสนใยกับ
ระยะหางระหวางปลายเข็มถึงฐานรองรับที่ระยะ 9, 10, 11, 12 และ 13 cm ตามลําดับ
2. ผลของความเขมขนของสารละลาย P(VDF-HFP) ตอลักษณะสัณฐานของเสนใย
จากการศึกษาความเขมขนของสารละลาย P(VDF-HFP) ที่ความเขมขน 33.33, 25, 20 และ 16.67 % โดยมวลตอ
ปริมาตร โดยควบคุมปจจัยตาง ๆ ใหคงที่ ไดแก ระยะหางระหวางปลายเข็มถึงฐานรองรับ 11 cm ภายใตความตางศักยไฟฟา
10 kV และอัตราการไหลของสารละลาย 0.17 ml/hr พบวาลักษณะของเสนใยที่มีความเขมขนของสารละลายตั้งแต 20 ถึง
33.33% โดยมมวลตอปริมาตร มีลักษณะเปนทอสม่ําเสมอ ไมมีเม็ดบีดส มีความเรียบและตอเนื่อง และมีการกระจายตัว
สม่ําเสมอ ยกเวนที่ความเขมขน 16.67% โดยมวลตอปริมาตร พบวาเสนใยมีเม็ดบีดสกระจายตลอดแผน และขนาดของเสน
ผานศูนยกลางมีความไมสม่ําเสมอ ดังแสดงในตารางที่ 2 เนื่องจากที่ความเขมขนต่ํา (เพิ่มปริมาณตัวทําละลาย) จะมีแนวโนม
ทําใหโมเลกุลตัวทําละลายรวมตัวเปนรูปทรงกลมมากขึ้น
ตารางที่ 2 แสดงผลของความเขมขนของสารละลาย P(VDF-HFP) ที่มีผลตอตอลักษณะของเสนใยจากภาพ SEM และแสดง
ขนาดเสนผานศูนยกลางเฉลี่ยของเสนใย ที่ความเขมขน 33.33, 25, 20 และ 16.67 % โดยมวลตอปริมาตร ตามลําดับ
ความเขมขนของสารละลาย
P(VDF-HFP) (% โดยมวลตอปริมาตร)
33.33

กําลังขยาย
(3,000 เทา)

ขนาดเสนผานศูนยกลางเฉลี่ย
ของเสนใย (nm)
622.81 ± 108.18

25

537.04 ± 121.36

20

361.08 ± 69.89
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16.67

338.13 ± 42.16

ดังนั้นเมื่อสารละลายถูกดึงออกภายใตอิทธิพลของประจุ แลวทําใหโมเลกุลของตัวทําละลายจะแผกระจายทั่วโมเลกุลของพอลิ
เมอรพันเปนปมเม็ดกลม ในทางตรงกันขามที่ความเขมขนสูง (ลดปริมาณตัวทําละลาย) จะมีแนวโนมที่จะลดการพันเปนปม
เม็ดกลมของสารละลายได ซึ่งจะขึ้นกับความตึงผิว (Ramakrishna และคณะ, 2005)
อยางไรก็ตามพบวาขนาดของเสนใย และความหนาแนนของเสนใยขึ้นกับความเขมขนของสารละลาย โดยพบวา
ขนาดเสนผานศูนยกลางเฉลี่ยของเสนใยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อความเขมขนของสารละลายเพิ่มขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 4 ซึ่งผล
การทดลองที่ไดสอดคลองกับงานวิจัยของ เจนจิรา และปาพจน (2554) ซึ่งศึกษาการผลิตเสนใยนาโนทังสเตนออกไซด โดยใช
polyvinyl butyral เปนสารตั้งตน และ ethanol เปนตัวทําละลาย และงานวิจัยของ Doshi และ Reneker (1995) ซึ่งศึกษา
การผลิตเสนใย Poly(ethylene oxide) ทั้งนี้เนื่องจากความเขมขนสัมพันธโดยตรงกับความหนืดของสารละลาย เมื่อความ
เขมขนของสารละลายเพิ่มขึ้นสงผลใหความหนืดสูงขึ้น ทําใหสาระละลายสามารถยืดยาวออกเปนเสนใยไดโดยไมขาดออกจาก
กันจนกวาจะไปถึงฐานรองรับเสนใย สงผลใหขนาดของเสนใยเฉลี่ยที่ไดมีขนาดเพิ่มขึ้นดวยเชนกัน ในขณะที่ความเขมขนของ
สารละลายต่ําก็จะมีแรงตึงผิวต่ํา ทําใหแรงผลักทางไฟฟาสามารถเอาชนะแรงตึงผิวไดงาย สงผลใหขนาดของเสนใยเฉลี่ยที่ได
เล็กลงหรือเกิดบีดสขึ้นบนเสนใย
ดังนั้นที่ความเขมขนของสารละลาย 20% โดยมวลตอปริมาตร เปนเงื่อนไขที่เหมาะสมสําหรับปนเสนใยใหขนาดเล็ก
เรียบ ตอเนื่อง มีการกระจายตัวสม่ําเสมอ และมีความหนาแนนสูง

ภาพที่ 4 แสดงความสัมพันธระหวางขนาดเสนผานศูนยกลางเฉลี่ยของเสนใยกับความเขมขนของสารละลาย
ที่ความเขมขน ดัง33.33%, 25%, 20% และ 16.67% โดยมวลตอปริมาตร ตามลําดับ

สรุปและอภิปรายผล
สามารถผลิตเสนใย P(VDF-HFP) ที่มีลักษณะเปนเสนขนาดเล็ก เรียบ ตอเนื่อง และการกระจายตัวสม่ําเสมอ ดวย
ชุดอิเล็กโทรสปนนิงอยางงายที่ติดตั้งขึ้นเองได โดยนําเสนใยที่เตรียมไดในแตละปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอลักษณะและขนาดของ
เสนใย ไดแก ระยะหางระหวางปลายเข็มและฐานรองรับ และความเขมขนของสารละลายพอลิเมอร ซึ่งสามารถสรุปผลไดดังนี้
1. จากการการศึกษาปจจัยระยะหางระหวางปลายเข็มและฐานรองรับที่มีผลตอลักษณะและขนาดของเสนใยเฉลี่ย
ของสารละลาย P(VDF-HFP) โดยพบวาขนาดของเสนใยเฉลี่ยมีแนวโนมลดลง เมื่อระยะหางระหวางปลายเข็มถึงฐานรองรับ
เพิ่มขึ้น จนคาหนึ่งแลวขนาดของเสนใยกลับเพิ่มขึ้นอีกครั้งและในชวงหลังเมื่อเพิ่มระยะหางระหวางปลายเข็มถึงฐานรองรับ
พบวาขนาดของเสนใยเฉลี่ยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นซึ่งสัมพันธกับความแรงของสนามไฟฟา และขณะที่ความเขมขนของสารละลายมี
ผลตอเสนใย โดยพบวาขนาดของเสนใยเฉลี่ยมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เมื่อความเขมขนของสารละลายเพิ่มขึ้น
2. เสนใย P(VDF-HFP) ที่ระยะหางระหวางปลายเข็มถึงฐานรองรับ 11 cm และความเขมขนของสารละลาย20%
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โดยมวลตอปริมาตร เปนเงื่อนไขที่เหมาะสมสําหรับปนเสนใยใหขนาดเล็ก เรียบ ตอเนื่อง มีการกระจายตัวสม่ําเสมอ และมี
ความหนาแนนสูง
ขอเสนอแนะ
การผลิตเสนใย P(VDF-HFP) เพื่อใหไดฟลมเสนใยที่ดีขึ้นควรเลี่ยงการเกิดหยดสารละลาย โดยการปอนศักยไฟฟาให
คงที่หรือไมทําใหมีการสั่นไหวจากภายนอก
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บทคัดยอ
ไคโตซานเปนสารที่สามารถสกัดไดจากเปลือกกุง ที่มีจํานวนมาก หางาย และราคาถูก ในพื้นที่ภาคใต และสารไคโต
ซานมีความสามารถในการยืดอายุผลไมหลังการเก็บเกี่ยวได ดวยคุณสมบัติที่เปนประจุบวกมีสภาพขั้วสูงสามารถเขาไปจับกับ
ผนังของแบททีเรียแกรมลบ ทํ าใหแบทที เรียนั้นสูญ เสียสมดุล ทางเคมีแ ละตายในที่สุด และยังมีอีกหลายกลไกในการกําจัด
จุลินทรีย ในโครงงานนี้จึงไดนําสารละลายไคโตซานที่มีความเขมขนตางๆ มาใชเพื่อยืดอายุผลของลองกอง รวมกับการฉายรังสี
แกมมา รังสีแกมมาสามารถทําลายจุลินทรียที่เปนสาเหตุของการเนาเสียของผลไมได โดยการทดลองนี้ไดบันทึกผลการทดลอง
ดวยการถายภาพและวิเคราะหผลดวยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 โดยจะวัดคา RGB โดยเนนสเปกตรัมสีแดงเปน
หลัก เนื่องจากสีแดงสามารถแสดงเสนแนวโนมเปนเชิงเสนกับความเนาเสียของผลลองกองไดดีวาสเปกตรัมสีเขียว และสีน้ํา
เงินเพื่อหาคาความเขมขนของสารละลายไคโตซานและปริมาณรังสีแกมมาที่เหมาะสมในการยืดอายุผลลองกองหลังการเก็บ
เกี่ยว จากการทดลองเบื้องตนพบวา ความเขมขนของสารละลายไคโตซานที่ 0.5%(V/V) ในกรดอะซิติก 0.5%(V/V) สามารถ
ยืดอายุลองกองไดนานกวาที่ความเขมขนอื่นๆ และนานกวาผลลองกองที่ไมเคลือบสารละลายไคโตซาน ถึง 7 วัน ในสวนของ
การฉายรังสี แกมมาผลลองกองนั้น ตามปริม าณรังสี ที่ใชใ นการทดลองนั้นยังไมใชป ริมาณรังสีที่เ หมาะสมตอการยืด อายุผ ล
ลองกอง เพราะทําใหลองกองเนาเสียเร็วกวาปกติ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาการฉายรังสีผลมะมวงพันธน้ําดอกไมสีทอง
ก็ไดผลใกลเคียงกัน
คําสําคัญ: ไคโตซาน, การฉายรังสีอาหาร, การยืดอายุผลลองกอง
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Postharvest longevity of Longkong fruits by waxing with Chitosan solution and
incorporated with gamma irradiation
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Abstract
Chitosan is the substance that can be extracted from shrimp shell, easy to find, and cheap in the
southern Thailand area. In addition, it can prolong the life of fruit after harvesting due to there contain
high cation that can binding to gram-negative bacterial cell wall. This mechanism can cause bacteria to
lose its balance in chemistry and eventually die. Moreover, it can also eliminate many types of
microorganisms. Therefore, this project uses Chitosan solution with the different concentration in order to
extend the life of Longkong in conjunction with gamma ray. Gamma ray can destroy microorganisms that
are the cause of spoilage of fruit. This experimentation records the result with digital photography and
analyzes the digital data results by Adobe Photoshop CS6 program by measuring the RGB red. Because
the red spectrum line can show a linear trend with its spoilage of the fruit better than other colors.
Different concentration of Chitosan solutions have been used to coated the Longkong fruit surface and
also different quantity of Gamma ray have been exposed to the Longkong fruit in order to study longevity
of the Longkong fruits. The preliminary experimental result show that the concentration of Chitosan
solution of 0.5%(V/V) in acetic acid 0.5%(V/V) can extend the life of Longkong longer than other
concentrations and also Longkongs that are not coated by Chitosan solution for 7 days. In the part of
gamma ray irradiation to Longkong, 0.2 – 0.6 kGy of gamma ray dose that used in the experiment is not
appropriate for extending the life of Longkong because it makes the Longkong spoilage faster that similar
to the Nam Dok Mai Si Thong mango fruit as well.
Keywords: Chitosan, food irradiated, Longkong longevity process
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บทนํา
พื้นที่ภ าคใต เป นแหลง ผลิต อาหารทะเลที่ สํ าคั ญ ของประเทศ มีอุต สาหกรรมอาหารทะเลที่มี การแปรรูป อาหาร
ทําอาหารสําเร็จรูป เปนตน อาหารทะเลที่เปนวัตถุดิบ เชน กุง ปู หมึก ถูกปอนเขาสูโรงงานเมื่อสวนตางๆ ที่บริโภคไดถูก
นําไปใชเหลือเพียงซาก เปลือกกุง แกนหมึก กระดองปู สวนเหลานี้ถูกทิ้ง สรางปญหาตอสิ่งแวดลอม แตสิ่งเหลานี้ยังสามารถ
นํามาสรางมูลคาไดเนื่องจากเปลือกของสัตวที่ไมมีกระดูกสันหลังประเภทมีขอ ปลอง จําพวกกุง ปู หอย แมลง เปลือกแข็งที่
หุมเซลลของรา ยีสต และจุลินทรียหลายชนิด จะมีสวนประกอบที่สําคัญที่มีคือไคติน ซึ่งเปนสารชีวภาพ โดยไคตินสามารถ
นํามาผลิตไคโตซานได ซึ่งไคโตซานมีผลตอการตานทานและกําจัดเชื้อราและแบคทีเรีย ซึ่งเกิดจากโครงสรางทางประจุ และไค
โตซานเหนี่ยวนําใหการสรางเอนไซม Chitinase ซึ่งสามารถยอยสลายทําลายเชื้อราโรคพืชไดอยางดีและยังพบวาไคโตซาน
สามารถเขาสูเซลลเชื้อราและทําใหเกิดการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา และเมื่อนําไคโตซานมาเคลือบอาหารจึงสามารถ
เก็บรักษาใหยาวนานขึ้น งานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับ การนําไคโตซานมาเคลือบผิวผลไมควบคูไปกับการอาบรังสีแกมมา
ซึ่งการอาบรังสีแกมมาจะทําใหเกิดปฏิกิริยา Ionization ขึ้นซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยา เชน โปรตีนเปลี่ยน
สภาพ เปนตน สงผลในการทําลายและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได ซึ่งทั้งสองกระบวนการนี้นาจะชวยทําใหสามารถยืด
อายุของผลไม หรือชะลอการเนาเสียได และนาจะเปนการเพิ่มคุณสมบัติและคุณภาพของผลไมไทยเพื่อการสงออกไปขายยัง
ตางประเทศไดมากขึ้น
ปอม เกษมชัยนันท และวิรงรอง อรุณแสงสีส ด (2537) ไดศึ กษาเกี่ยวกับเอนไซมไ คติเนสเปนเอนไซมที่ไ ดจาก
เชื้อจุลินทรียหลายชนิด มีฤทธิ์ในการยอยสลายไคติน ซึ่งเปนสวนประกอบของผนังเซลเชื้อรา จึงมีความเปนไปไดวาสามารถ
นํามาใชร วมกับยาต านเชื้อราเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภ าพของยาในการยั บยั้งและทําลายเชื้ อรา ปทมาและคณะ(2545) ไดศึกษา
เกี่ยวกับการใชไคโตซานชะลอความเสียหายหลังการเก็บเกี่ยวของสตรอเบอรรี่ซึ่งไคโตซานเปนสารที่สกัดมาจากเปลือกกุง หรือ
เปลือกปลาหมึก ไคโตซานมีชื่อทางเคมีวา Poly-ß(1,2)-2-deoxy-D-glucose พบวาไคโตซานเปนตัวเหนี่ยวนําใหสรางเอนไซม
Chitinase และß-1,3 Glucanase โดยเอนไซมเหลานี้สามารถเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของไคตินและกลูแคน ซึ่งเปนองคประกอบ
หลักของผนังเซลลเชื้อรา และยับยั้งการเจริญของเชื้อราที่กอใหเกิดโรคในพืชได นอกจากนี้ยังการเคลือบผลไมดวยไคโตซาน
ชวยคงคุณภาพภายหลังการเก็บเกี่ยวของสตรอเบอรรี่ได ทั้งดานของความแนนเนื้อ กลิ่น รส สี และเกิดสภาพดัดแปลงของ
ระดับ กาซ O2, CO2 และเอทิลีนภายในผลิตผล สงผลใหขบวนการ Metabolic activity เกิดขึ้นชาลงจึงไปชะลอใหขบวนการ
สุกเกิดขึ้นชาลงดวย ซึ่งประสิทธิภาพในการควบคุมแตกตางกันไปตามชนิดของผลไม ความเขมขนของไคโตซานที่ใชในการ
เคลือบ และอายุทางสรีระวิทยาของผลไม
อภิญญาและคณะ(2553) ศึกษาผลของรังสีแกมมาที่มีตอคุณภาพของผลมะมวงพันธุน้ําดอกไมสีทองผลมะมวงพันธุ
น้ําดอกไมสีทองไดจากสวนผูสงออก จ.ฉะเชิงเทรา มีความแกประมาณ 90% นําไปฉายรังสีแกมมาที่อัตรา 0, 0.4, 1.0 และ
1.5 kGy และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 12°C 3 วัน แลวยายมาไวที่อุณหภูมิ 23+2 °C ความชื้นสัมพัทธ 85-90% พบวา ผลมะมวง
ที่ไดรับรังสีทุกอัตรามีการสรางเอทิลีนลดลงหลังการเก็บรักษาเปนเวลา 5 วันในขณะที่พบวาผลมะมวงมีอัตราการหายใจเพิ่ม
มากขึ้นตามปริมาณรังสีที่ไดรับการฉายรังสีอัตรา 1.0 และ 1.5 kGy แตสามารถลดปริมาณและความรุนแรงของโรคแอนแทรก
โนสและโรคขั้วผลเนาในผลมะมวงได ผลมะมวงที่ไดรับรังสี 0.4 kGy ไมแสดงความเสียหายที่ผิวเปลือกภายนอก แตพบรอย
แผลความเสียหายที่ผิวเปลือกภายนอกเมื่อใหปริมาณรังสีที่ 1.0 และ 1.5 kGy ผลมะมวงที่ไดรับการฉายรังสีทุกอัตรามีการสุก
ปกติ อยางไรก็ตามพบวาการฉายรังสีมีผลทําใหเนื้อผลมะมวงนิ่มลงเร็วกวาผลที่ไมไดรับการฉายรังสี
งานวิจัยชิ้นนี้จึงสนใจศึกษาการเคลือบไคโตซานบนผิวของผลลองกองรวมกับการฉายรังสีแกรมแกมมาที่อัตราตางๆ
ซึ่งสงผลตออายุหลังการเก็บเกี่ยวของลองกอง เนื่องจากลองกองเปนผลไมเศรษฐกิจที่สําคัญของภาคใต แตพบปญหาลองกอง
ลนตลาดอยูบอยครั้งเพราะลองกองมีอายุหลังการเก็บเกี่ยวที่สั้น โดยงานวิจัยนี้ใชไคโตซานที่สามารถผลิตไดจากเปลือกของ
สัตวทะเล ซึ่งสามารถหาไดงายในทองถิ่นภาคใต รวมกับการฉายรังสีแกรมมา ผูวิจัยคาดหวังวางานวิจัยนี้จะสงผลประโยชนตอ
การพัฒนาชุมชนตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาการยืดอายุผลไมลองกองหลังการเก็บเกี่ยวโดยเคลือบดวยสารละลายไคโตซานเทียบกับผลไมที่ไมไดเคลือบ
ดวยสารละลายไคโตซาน
2. ศึกษาวาผลการฉายรังสีผลไมลองกองทั้งกอนและหลังการเคลือบสารละลายไคโตซาน
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ระเบียบวิธีวิจัย
ในการทดลองนี้ใชลองกองพันธุลองกองน้ํา แบงผลลองกองเปน 5 กลุม กลุมละ 5 ชอ รวมลองกองที่ใชในการทดลอง
จํานวน 25 ชอ โดยลองกองแตละชอมาจากตนเดียวกันและมีความสุกใกลเคียงกันมากที่สุด เตรียมสารละลายไคโตซาน ใหได
ความเขมขน 0.50, 1.00, 1.50, 2.00%, ในกรดอะซิติกเขมขน 0.50 %( V/V) นําลองกองแตละกลุมมาเคลือบสารละลายไค
โตซานที่ความเขมขน 0.00, 0.50, 1.00, 1.50 และ 2.00 % เปนเวลา 2 นาที (ปท มา วิศาลนิตย,2545) และทิ้งไวจน
สารละลายไคโตซานแหงติดบนผิวลองกอง หลั งจากเคลือบไคซานผลของลองกองแลว ผิวของลองกองจะไมมีความมันแวว
เนื่องจากลองกองเปนผลไมที่มีขนขนาดเล็กเปนจํานวนมากอยูบริเวณผิว แตจะสังเกตเห็นไคโตซานที่เคลือบอยูเปนลักษณะ
ขาวขุนกระจายอยูทั่วผิวของผลลองกอง แบงชอลองกองจากแตละกลุม กลุมละ 3 ชอเพื่อนําไปฉายรังสีแกมมา ณ สถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ โดยทําการฉายรังสีที่ปริมาณโดสรังสี 0.2, 0.4 และ 0.6 kGy แสดงในตารางที่ 1 เก็บลองกองไวที่
อุณหภูมิหอง (27°C) และบันทึกผลโดยการถายภาพ ใชกลองดิจิตอลถายภาพยี่หอ Canon power shot G1x การบันทึกภาพ
จะมีการตั้งขากลองโดยยึดตําแหนงเดิมในการถายภาพ ไมมีการเปลี่ยนตําแหนงหรือเคลื่อนยายขาตั้งกลองเนื่องจากตองการให
ความเขม ของแสงที่ กลองถายภาพรับได นั้นมี ปริม าณคงที่ เนื่องจากแสงมี ผลอย างมากในการวิเคราะห ผลโดยใช โปรแกรม
Adobe Photoshop CS6 โดยวิเคราะหภาพดวย Histogram โดย บันทึกคา RGB ขยายภาพ 35% สรางกรอบบนภาพ
Pixels: 80,656 ของผลลองกองเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง
ตารางที่ 1 แสดงการจัดกลุมของตัวอยางในการทดลอง
เคลือบปกติ
0.2 kGy(ชอ)
(ชอ)
2
1
Control
เคลือบไคโตซาน 0.5%
2
1
2
1
เคลือบไคโตซาน 1.0%
เคลือบไคโตซาน 1.5%
2
1
เคลือบไคโตซาน 2.0%
2
1

โดสรังสีแกมมา
0.4 kGy(ชอ)
1
1
1
1
1

0.6 kGy(ชอ)
1
1
1
1
1

ผลการวิจัย
ผลอายุหลังการเก็บเกี่ยวผลลองกอง และเคลือบดวยไคโตซานรวมกับการฉายรังสี พบวาการเคลือบผลของลองกอง
ดวยสารละลายไคโตซานมีอายุการเก็บ รักษานานกวาผลลองกองที่ไ มมี การเคลือบดวยสารละลายไคโตซานซึ่ง จากผลการ
ทดลองการเคลือบลองกองที่ความเขมขน 0.50%(V/V) ในกรดอะซิติก 0.50%(V/V) สามารถยืดอายุผลลองกองไดนานที่สุด
และเมื่อใชการฉายรังสีรวมกับการเคลือบดวยไคซานพบวา การฉายรังสีสงผลใหอายุหลังการเก็บเกี่ยวสั้นลง แสดงอายุหลังการ
เก็บเกี่ยวลองกองในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงอายุของผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยว
เคลือบปกติ
โดสรังสีแกมมา(วัน)
0.2 kGy
0.4 kGy
0.6 kGy
(วัน)
Control
6
5
5
5
เคลือบไคโตซาน 0.5%
13
5
5
5
8
5
5
5
เคลือบไคโตซาน 1.0%
เคลือบไคโตซาน 1.5%
8
5
5
5
เคลือบไคโตซาน 2.0%
6
5
5
5
คาการวิเคราะหสีดวย Adobe Photoshop CS6 โดยวิเคราะหภาพดวย Histogram โดย บันทึกคา RGB แสดงใน
ภาพที่ 1 จากกราฟจะแสดงใหเห็นวาคา RGB ที่มีความสัมพันธกับการเนาเสียของผลลองกองคือคาสีแดง โดยในการทดลองนี้
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สังเกตจากความสัมพันธเชิงเสนของกราฟระหวางคา RGB กับเวลานั้นมีเสนแนวโนมคา R2 เฉลี่ยของเงื่อนไขตางๆเขาใกล 1
มากกวาคา RGB สีเขียวและสีน้ําเงิน จากผล RGB พบวาเมื่อเคลือบไคโตซานที่ความเขมขน 0.50%(V/V) ในกรดอะซิติก
0.50%(V/V) คาความเขมของสีแดงคอยๆลดลงอยางชาๆ เมื่อเทียบกับการเคลือบไคโตซานที่เงื่อนไขอื่นๆที่ลดลงอยางรวดเร็ว
และเมื่อคา RGB ของสีแดงลงลดถึง 80 จะเห็นลองกองเริ่มเนาเสียจึงกําหนดใหการเนาเสียเริ่มที่คา RGB ของสีแดงเทากับ 80

ภาพที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหสีแดงของผลลองกองที่ผานการเคลือบไคโตซานที่ความเขมขนตางๆโดย Adobe
Photoshop CS6
สรุปและอภิปรายผล
จากการทดลองพบวาผลลองกองที่ผ านการเคลื อบไคโตซานมี อายุ การเก็บ รักษานานกวาผลลองกองที่ไ มผ านการ
เคลือบดวยสารละลายไคโตซาน เนื่องจากไคโตซานสามารถยับยั้ งการเจริญเติ บโตของจุลินทรียไ ด โดยมีกลไกหลายแบบ
ดวยกัน
ไคโตซานมีป ระจุบวกที่มีส ภาพขั้วสูงจึงสามารถเข าไปจับ กับผนังเซลล แบคทีเรี ยซึ่ง มีป ระจุลบเปนส วนใหญ เช น
Pseudomonas spp.(แกรมลบ ไมมีการสร างสปอร ใชออกซิเ จนในการหายใจ และเปนสาเหตุสําคัญ ของการเนาเสียของ
เนื้อสัตว ผัก และผลไม (พิมพเพ็ญและคณะ,ม.ป.ป.) สงผลตอการสงผานอาหาร เกลือแรตางๆ (Frändberg, E.,1997) และ
การสรางสารที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของแบคทีเรียเสียสภาพไป เซลลแบคทีเรียจะแตกสลายหรือบางชนิดก็จะเหี่ยวไป
(Miguel et al, 2010)
ไคโตซานมีผลตอเชื้อรา เชน Rhizopus (เปนราแบบเสนใยไมมีผนังกั้น (Non septate hypha) ใชสปอรในการ
สืบพันธุ[20]) เมื่อไคโตซานเขาไปสัมผัสกับปลายยอดที่กําลังเจริญเติบโตของเชื้อราและฝงตัวเขาไปผนังเซลลของเชื้อรา มีผล
ตอความสมดุลระหวางการสังเคราะหและการเสียสภาพของสวนประกอบของผนังเซลล เนื่องจากมีโครงสรางที่เปนน้ําตาลอะมิ
โนเหมื อนกัน จากนั้นไคโตซานจะเหนี่ยวนําใหป ลายยอดที่กําลั ง เจริญ เติบ โตของเชื้ อราสร างเอ็นไซม ไคติ นดี อะเซติ ลเลส
(Chitin deacetylase) ซึ่งเอ็นไซมนี้จะเปลี่ยนไคตินในโครงสรางของปลายยอดเชื้อราใหกลายเปนไคโตซาน เนื่องจากเอ็นไซม
ไคตินดีอะเซติลเลสทําหนาที่คลายกับ peroxidases (เอนไซมหลักในการยอยสลายสารประกอบลิกนินของเชื้อรา) โดยไคโต
ซานมีความเสถียรคงทนนอยกวาไคติน ดังนั้นปลายยอดของเชื้อราก็จะมีไคโตซานเปนสวนใหญแทนไคติน ทําใหโครงสราง
ปลายยอดเชื้อราไมแข็งแรง สงผลใหเกิดการแตกสลายไดงายทําใหสารตางๆที่จําเปนตอการเจริญเติบโตและดํารงชีวิตของเชื้อ
ราออกมาภายนอกและสลายไป เชื้อราจึงไมสามารถมีชีวิตอยูได (พิมพเพ็ญและคณะ,ม.ป.ป.)
ดวยเหตุ นี้การเคลือบผลของลองกองด วยสารละลายไคโตซานมี อายุ การเก็บ รักษานานกวาผลลองกองที่ไม มีการ
เคลื อบด วยสารละลายไคโตซานซึ่ง จากผลการทดลองการเคลื อบลองกองที่ ค วามเข ม ขน 0.5%(V/V) ในกรดอะซิติ ก
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0.5%(V/V) สามารถยืดอายุผลลองกองไดนานที่สุด แสดงผลในภาพที่ 1 จากกราฟจะแสดงใหเห็นวาคา RGB ที่มีความสัมพันธ
กับการเนาเสียของผลลองกองคือคา สีแดงโดยในการทดลองนี้กําหนดใหการเนาเสียเริ่มที่คา RGB ของสีแดงเทากับ 80 ซึ่ง
สังเกตจากความสัมพันธเชิงเสนของกราฟระหวางคา RGB กับเวลานั้นมีเสนแนวโนมคา R2 เฉลี่ยของเงื่อนไขตางๆเขาใกล 1
มากกวาคา RGB สีเขียวและสีน้ําเงิน
จากการทดลองการเคลือบไคโตซานรวมกับการฉายรังสีแกมมาที่ 0.2, 0.4 และ 0.6 kGy ซึ่งการฉายรังสีแกมมานั้น
จะทําใหจุลิ นทรี ยเกิด ปฏิกิริยาไอออนไนเซซั่นขึ้นที่โ ครโมโซมเปนสาเหตุทําใหจุลิ นทรีย ถูกทํ าลาย(สายสนม ประดิษฐ ดวง,
2540) นั้นพบวาไมสามารถชวยยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยวของผลลองกองได ซึ่งอาจจะเกิดจากปริมาณรังสีที่ฉายผลลองลองมี
ปริมาณรังสีมากเกินไป สงผลใหน้ําที่มีปริมาณมากภายในผลลองกองเกิดการแตกตัวและเกิดความรอนทําใหสีผิวของลองกองมี
สีน้ําตาลเร็วกวาผลลองกองในสภาวะปกติ และจากผลการทดลองนี้สอดคลองกับการศึกษาผลของรังสีแกมมาที่มีตอคุณภาพ
ของผลมะมวงพันธุน้ําดอกไมสีทองผลมะมวงพันธุน้ําดอกไมสีทองของ อภิญญาและคณะ (2553) ซึ่งพบวาผลมะมวงมีอัตรา
การหายใจเพิ่มมากขึ้นตามปริมาณรังสีที่ไดรับการฉายรังสีทําใหการฉายรังสีมีผลทําใหเนื้อผลมะมวงนิ่มลงเร็วกวาผลที่ไมไดรับ
การฉายรังสีไว
ขอเสนอแนะ
หากมีการลดปริมาณรังสีในการฉายรังสีลองกองลงอาจจะสงผลใหเพิ่มอายุของลองกองหลังการเก็บเกี่ยวได และผล
การทดลองนี้ยังไมไ ดทําการทดลองโดยเก็บรักษาลองกองไวที่อุณหภูมิ 13 องศา และที่ค วามชื้นสัม พัทธ 85-90% ตามผล
ศึกษาการเกิดสี น้ําตาลภายหลั งการเก็บ เกี่ย วของเปลื อกผลลองกอง ของอินทิร า ลิ จันทรพ ร (2549) ซึ่งหากทํ าการศึ กษา
เพิ่มเติมอาจจะไดผลการยืดอายุของลองกองนานขึ้น
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แนวทางการพัฒนา การสงเสริมการขาย ของตลาดน้ําโบราณบางพลี
เทศบาลตําบลบางพลี อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
สาโรจน นราศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ศูนยการศึกษาสมุทรปราการ
บทคัดยอ
วิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค 1.เพื่อศึกษาปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการสงเสริมการขายตลาด น้ําโบราณ
บางพลี (เทศบาลตําบลบางพลี อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ) 2.เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบองคประกอบของปจจัยตางๆ
ที่สงผลกระทบตอการพัฒนา เมือง ชุมชน 3. เพื่อหาแนวทางการพัฒนา ตลาดน้ําโบราณบางพลี สูการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
(Sustainable Tourism) เชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ใหสอดคลองกับ “แผนยุทธศาสตร – แนวทางการพัฒนา” ชุมชน และ
เมือง โดยมีขอบเขตวิจัยเชิงเอกสาร มุงเฉพาะพัฒนาการสงเสริมการขาย ดวยวิธีทางการตลาด เพื่อสนับสนุกการทองเที่ยว
อยางยั่งยืนสู “โครงการพัฒนาตลาดน้ําโบราณบางพลี” อันจะกอใหเกิด รายไดมหาศาล จากการทองเที่ยวทุกประเภท ทุก
รูปแบบ ไมวาทั้งเชิงอนุรักษ เชิงวัฒนธรรม เชิงเรือนแรม (โฮมสเตย) เปนตน
ผลการวิจัย พบวา การสง เสริ ม การขายกอให เ กิด ผลประโยชนจากจํานวนรายได ม หาศาลด วยทรั พ ยากรการท องเที่ ย วที่
หลากหลาย ตามความสนใจของนักทองเที่ยวดวยปจจัยรูปแบบการทองเที่ยวตางๆ คือ การทองเที่ยวเชิงนิเวศ การทองเที่ยว
เชิงเกษตร เชิงศิลปวัฒนธรรม เชิงชาติพันและวั
ธ ฒนธรรมพื้นถิ่น และ เชิงสุขภาพและกีฬา การทองเที่ยวตลาดน้ําเปนรูปแบบ
ที่ไดรับความนิยม,มาก ขึ้นเรื่อยๆ หลายแหงแมในชุมชนกรุงเทพฯ เองก็ตาม สมุทรปราการก็อยูใกลเหมาะแกการเดินทางทอง
เทียว ทฤษฎีการสงเสริมการขายสมัยใหม ผนวกกับทฤษฎีการทองเที่ยวหลายแนวคิด อาทิ ทฤษฎีการพัฒนาการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน ทฤษฎีการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ทฤษฎีการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทฤษฎี การท องเที่ ยวโดยชุม ชน จึงกอใหเกิด
องคประกอบการสงเสริมการขายดวยปจจัยการตลาด ประยุกตเขาดวยกัน การสงเสริมการขาย (Sales promotion) ยอม
ประกอบดวยการจัดกิจกรรมตาง ๆ ทางการตลาด เพื่อเสนอคุณคาหรือสิ่งจูงใจพิเศษ (Extra value or incentives) สําหรับ
ผลิตภัณฑใหกับพนักงานขาย ผูจัดจําหนาย หรือผูบริโภคขั้นสุดทาย เพื่อใหสามารถกระตุนการขายใหเร็วขึ้น การสงเสริมการ
ขายจึงอาศัยกิจกรรมสงเสริมการขายที่มุงเนนที่ผูบริโภค (consumer-oriented)เปนการกระตุนใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อทันที
ซึ่งเปนการเรงเราการขายในระยะสั่น เครื่องมือสงเสริมการขาย เชน ตัวอยางสินคา คูปอง การลดราคา การใชของแถมของ
แจก ฯลฯ สิ่งดังกลาวเหลานั้นจะเปนสิ่งจูงใจใหเกิดการทดลองซื้อผลติภัณฑตราใหม หรือใหยังคงภักดีกับผลิตภัณฑตราเดิม
ตอไป และการขายที่มุงเนนที่คนกลาง (trade-oriented) โดยใชสิ่งจูงใจทางการเงิน จะเปนตัวชวยใหคนกลางสตอกสินคา
และสงเสริมผลิตภัณฑของบริษัทมากขั้น รวมทั้งผูคาปลีกอีกเปนจํานวนมาก ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการสงเสริมการ
ชายโดยใชกลยุทธทางการตลาดนั้น กอใหเกิดการนํารายไดเพิ่มเขาสูชุมชน แมกระทั่งตัวเมือง ตัวจังหวัดเปนอันมาก
คําสําคัญ : การสงเสริมการขาย, ปจจัยรูปแบบการทองเที่ยว, กิจกรรมสงเสริมการขาย.
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Abstract
The objectives are 1) to study on factors affecting Sale promotion of floating market Bang Plee,
Samutprakarn 2) to comparative analyze compositions influencing to the development of communities,
society and city 3) to find out the ways approaching through the sustainable tourism in terms of art &
cultural conservation in compliance with strategic plans of city. This qualitative research focused on sale
promotion development by marketing methods supported by the sustainable tourism.
Research’s results had exposed that sale promotion was of great benefits on lots of income by
various tourism resources for the tourists’ attraction with many tourism types; namely, econology,
agriculture, art & culture, conservation, communities, by mutually applied to sale promotional
compositions by marketing activities’ arrangement in order to present extra value or incentives for
products to salesmen, distributors, or final consumers for stimulating rapid sales. Thus, sale promotion
had applied the sale promotional activities, emphasized on consumer-oriented for fast buying demand, or
urging short term rummage sales transaction. Sale promotional tools comprised of sample products,
coupon, discount sales, premium distribution etc. Those techniques had been incentives for trial buying
of new products; otherwise, to be loyal to the equivalent products. In addition, sales for middlemen, or
trade-oriented by using financial incentives have assisted the middlemen stocked products,
simultaneously promoted products of companies inclusive a lot of retailers. For the expected benefits,
sale promotion applied by the marketing strategies had induced the influx of additional income into
communities, local townspeople, city and province.
Keywords: Sale promotion development, Ancient floating market, Types of Tourism
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บทนํา
ตลาดน้ําบางพลี หรือ ตลาดน้ําโบราณบางพลี เปนตลาดน้ําที่มีชื่อเสียงและเกาแกแหงหนึ่ง ตั้งอยูในพื้นที่ตําบลบาง
พลีใหญ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการเปนตลาดเกาแกตั้งอยูริมคลองสําโรง ลักษณะเปนหองแถวไมโบราณ 2 ชั้น ปลูก
ติดตอกันเปนความยาวกวา 500 เมตร อยูใกลกับวัดบางพลีใหญใน เดิมมีชื่อวา "ตลาดศิริโสภณ" สันนิษฐานวาชาวจีนเปนผูเขา
มาเปดรานในตลาดนี้ราว พ.ศ. 2400 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) เดิมเปนชุมชนใหญมี
ความรุงเรืองมากในอดีต โดยเปนตลาดขนสงจากภาคตะวันออกชายฝงทะเลสูกรุงเทพมหานคร เนื่องจากการคมนาคมในสมัย
นั้นใชเสนทางเรือเปนหลัก
ตลาดน้ําบางพลี ถือเปนตลาดน้ําที่มีความเกาแก มีประวัติศาสตร เนื่องจากเปนสถานที่ ๆ มีวิถีชีวิตเรียบงายและมี
วัฒนธรรมที่ดีงามสั่งสมอยูมากมาย เปนแหลงจําหนายสินคานานาชนิด ทั้งอาหาร, ของใชตาง ๆ, ของประดับตกแตงบาน,
เสื้อผา, สัตวเลี้ยง กอรปกับมีทิวทัศนของคลองสําโรงที่ประดับประดาไปดวยเรือพายขายขนม ผลไมตามฤดูกาลของชาวบางพลี
ที่พายไปมา รวมถึงเรือที่ผูที่อาศัยอยูในพื้นที่ที่ยังใชสัญจรไปมาในชีวิตประจําวันดวย ตลาดน้ําโบราณบางพลี เปนชุมชนใหญ
ชุมชนหนึ่งและมี ความรุงเรืองมากในอดีต เปนตลาดขนสงสินคา และผูโดยสาร จากภาคตะวันออกชายฝงทะเลสู
กรุงเทพมหานคร การเดินทางในสมัยกอน
งานวิจัยนี้จึงมีเปาหมายมุงแกประเด็นปญหาชุมชน เมือง ดวยทฤษฎีการตลาดสมัยใหม กลาวคือ การสงเสริมการ
ขาย ดังนั้น บทความนี้จึงมีความตองการที่จะศึกษาประเด็น (ปญหาของการวิจัย) ตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1.เพื่อศึกษาปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการสงเสริมการขายตลาดน้ําโบราณบางพลี (เทศบาลตําบลบางพลี อําเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ)
2.เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบองคประกอบของปจจัยตางๆ ที่สงผลกระทบตอการพัฒนา เมือง ชุมชน
3. เพื่อหาแนวทางการพัฒนา ตลาดน้ําโบราณบางพลี สูการทองเที่ยวอยางยั่งยืน(Sustainable Tourism) เชิง
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและดานอื่นๆ
ระเบียบวิธีวิจัย
1.แนวคิดทฤษฎีทางการตลาดสมัยใหม ในการสงเสริมการขาย
ที่มีอิทธิพลตอปจจัยตัวแปร ตางๆ ทุกตัวแปร อันจะสงผลตอการพัฒนา ตลาดน้ําโบราณบางพลี จะเปนอยางไร
2.องคประกอบของปจจัยตางๆ ที่สงผลกระทบตอการพัฒนา
ชุมชน, เมือง มีตัวแปรอะไรบาง
3. แนวทางการพัฒนา ตลาดน้ําโบราณบางพลี สูการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน (Sustainable Tourism) เชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ควรจะเปนเชนใด
4. พหุโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ ทั้งในดาน การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใหบรรลุผล ควรดําเนินการ อยางไร
5. การลดปญหา เพื่อการพลิกฟนตลาดน้ําโบราณบางพลี
ตลอดจนการสืบสานเอกลักษณ ของจังหวัด ใหเปนตนแบบการพัฒนาบูรณาการจะจัดกระทําไดอยางไร
ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เชิงเอกสาร (Documentary Research)
เครื่องมือที่ใชคือ การสังเกต (Observation) และ การสัมภาษณ (Interview) การวิจัยจึงมุงประสงคจะวิจัยเฉพาะหนวยวิจัย
(Research Units) ที่กําหนดไวในวัตถุประสงคเทานั้น ประกอบดวยการแบงขอบเขตการศึกษา วิจัย ดังนี้
 ขอบเขตดานเนื้อหา ที่ตองการวิเคราะห วิจัย
๑). แนวคิดทฤษฎี ตาง ๆ การตลาดสมัยใหม สงเสริมการขาย การทองเที่ยวหลายทฤษฎี
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๒). ความสอดคลองตองตรงกัน ความมีสหสัมพันธกันทางความคิด แนวทางการปฏิบัติ แผนยุทธศาสตรของ
เทศบาลตําบลบางพลี สมุทรปราการ แนวทางปฏิบัติดังกลาวขางตน กระทั่งการนําไปสูการใชประโยชนเพื่อการดําเนินชีวิต
การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่มีคุณภาพสูงขึ้น สอดคลองตามโครงการตาง ๆ อันเนื่องมาจากพระราชดําริที่มีอยูแลวนั้น
 ขอบเขตดานตัวแปร ผูวิจัยจะทําการศึกษาการสงเสริมกายขาย มีสวนรวมของประชาชนในการพัฒ นาการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษบริเวณตลาดน้ําโบราณบางพลีโดยไดกําหนดตัวแปร ดังตอไปนี้
1). ตัวแปรอิสระ (Independent variables)

ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา รายได

ปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจไดแก อาชีพ รายไดตอครัวเรือน
ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่อยูอาศัย ภูมิลําเนาเดิม สถานะภาพทางสังคม และสื่อที่ไดรับ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

2). ตัวแปรตาม (Dependent variable)
 ผลที่ไดรับ/ผลลัพธ Outcome จากการสงเสริม การขาย การสงเสริม
ทองเที่ยวทุกดานทุกรูปแบบ
 ความรูความเข าใจดานสงเสริม การขาย การพัฒนาการทองเที่ย วเชิง
อนุรักษบริเวณตลาดน้ําโบราณบางพลี ฯลฯ
 การมีส วนร วม 4 ดาน การเขาประชุมแสดงความคิดเห็น, การ
วางแผนและตัดสินใจ, การสนับสนุนและดําเนินการ, การติดตามและประเมินผล
สรุปและอภิปรายผล
1. วิจัยการมีสวนรวมรวมของประชาชนในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ บริเวณตลาดน้ําโบราณบางพลี
อําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ, พรทิพย จุยรอด, วิทยานิพนธสาขาวิชาการทองเที่ยว คณะอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
และการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษของประชาชนบริเวณตลาดน้ําโบราณบางพลี พรอมทั้งสํารวจปญหาและขอเสนอแนะดานการมีสวนรวมของชุมชนใน
การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของประชาชนในพื้นที่ ผูวิจัยไดทําการคนควารวบรวมขอมูลจากเอกสารและการวิจัยเชิง
ปริมาณ
ผลการศึกษาพบวา ประชาชนในพื้นที่บริเวณตลาดน้ําโบราณบางพลีสวนใหญมีสวนรวมในการพัฒนา การทองเที่ยว
เชิงอนุรักษในพื้นที่โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานคือ ๑.ดานการเขารวมประชุมแสดงความ
คิดเห็น 2.ดานการรวมวางแผนและตัดสินใจ 3.ดานการรวมสนับสนุนและดําเนินการ และ 4.ดานการติดตามและประเมินผล
พบวาประชาชนสวนใหญในพื้นที่มีสวนรวมอยูในระดับปานกลางในทุกดานดวยเชนกัน
2. การจัดการการทองเที่ยวชุมชนตลาดน้ําอยางยั่งยืน, จรินทร อาสาทรงธรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
บทความนี้มีประเด็นที่สําคัญเริ่มตั้งแต รูปแบบการทองเที่ยว ภาพรวมการทองเที่ยวตลาดน้ํา แนวคิดและแนว
ทางการจัดการการทองเที่ยวชุมชนตลาดน้ําอยางยั่งยืน ซึ่งผูที่เกี่ยวของทุกฝายจะตองเขามารวมจัดการชุมชนที่จําเปนตอการ
รักษาความสมดุลของทรัพยากรการทองเที่ยวของชุมชนริมน้ํา อันจะนําไปสูการพัฒนาการจัดการการทองเที่ยวตลาดน้ําอยาง
ยั่งยืน
รูปแบบการทองเที่ยวอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่ไดกอใหเกิดรายไดจํานวนมหาศาลนี้ เนื่องจากประเทศไทยมี
ทรัพยากรการทองเที่ยวที่หลากหลาย ซึ่งสามารถดึงดูดใจและตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวทั้งชาวตางชาติและ
ชาวไทย และถาไดมีการแบงรูปแบบการทองเที่ยวตามลักษณะกิจกรรมการทองเที่ยวหรือตามความสนใจของนักทองเที่ยว
สามารถแบงไดอยางนอย 5 รูปแบบ (ราณี อิสิชัยกุล, 2546) คือ 1) การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-tourism) 2) การทองเที่ยว
เชิงเกษตร 3) การทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 4) การทองเที่ยวเชิงชาติพันธุและวัฒนธรรมพื้นถิ่น 5) การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
และกีฬา
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3. การวิเคราะหการจัดการชุมชนของตลาดน้ําโบราณเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ
เรียนรูตลอดชีวิต, นางสาวกุณฑลี แกวโบราณ, นิสิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชาการศึกษา
ตลอดชีวิต คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) วิเคราะหกรณีศึกษาที่ดีของตลาดน้ําโบราณที่มีการจัดการชุมชนเพื่อสงเสริมการ
มีสวนรวมของภาคประชาชนในการจัดการเรียนรูตลอดชีวิต และ 2) เพื่อเสนอแนวทางการจัดการชุมชนของตลาดน้ําโบราณ
เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการจัดการเรียนรูตลอดชีวิต กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ตลาดน้ําโบราณ 3
แหง ผูวิจัยวิเคราะหเอกสารและเก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ สรุปเปนประเด็นและจัดสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อ
นําเสนอแนวทางการจัดการชุมชนของตลาดน้ําโบราณเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการจัดการเรียนรูตลอด
ชีวิต ผลการวิจัยสรุปดังนี้
1) ผลการวิเคราะหกรณีศึกษาที่ดีของตลาดน้ําทั้ง 3 แหง พบวามีการจัดการดานสภาพแวดลอม การจัดการดาน
องคกร การจัดการดานการตลาด และการจัดการดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิต
2) แนวทางการจัดการชุมชนของตลาดน้ําโบราณเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการจัดการเรียนรู
ตลอดชีวิต พบวา 1) ดานการจัดการดานสภาพแวดลอม ควรจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวควบคูไปกับการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 2) ดานการจัดการดานองคกร เปดโอกาสใหคนในชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 3) ดานการจัดการ
ดานการตลาด สงเสริมใหมีการประชาสัมพันธตลาดและควบคุมมาตรฐานราคาและคุณภาพสินคาในตลาดน้ําโบราณ 4) ดาน
การจัดการดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิต ประกอบดวย 4.1) การจัดกิจกรรมการเรียนรูในระบบโรงเรียน สงเสริมให
ตลาดเปนหนึ่งในกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหนักเรียนไดเรียนรูจากตลาดน้ําโบราณ 4.2) การจัดกิจกรรมการเรียนรูนอกระบบ
โรงเรียน นําความตองการของคนในชุมชนมาสรางหลักสูตรระยะสั้นเพื่อใหทุกภาคสวนไดเรียนรู 4.3) การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตามอัธยาศัย นําความคิดเห็นของทุกภาคสวนเขาสูกระบวนการชุมชน มาสรางกิจกรรมการเรียนรูภายในตลาดน้ํา
โบราณ
4. ทุนทางสังคมกับการจัดการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ: กรณีศึกษา ตลาดคลองสวนรอยป อําเภอบางบอ
จังหวัดสมุทรปราการ, เบญญาภา เศรษฐทัตต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม) คณะพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาทุนทางสังคมที่ปรากฏในชุมชน (2) ศึกษากระบวนการจัดการการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ และ (3) ศึกษาบทบาทของทุนทางสังคมในการจัดการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ในชุมชนตลาดคลองสวนรอยป อํา
เภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ วิธีการศึกษาใชแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณแบบ
เจาะลึกกับผูใหขอมูลที่สาคัญ (Key-informant) จํานวน 15 คน และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Nonparticipant
Observation)
ผลการวิจัยพบวา ชุมชนตลาดคลองสวนรอยปมีทุนทางสังคมที่เดนชัดที่สุด คือ “ความไววางใจ” ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่ง
กันและกัน เนื่องจากคนในชุมชนตลาดคลองสวนมีความสนิทสนมคุนเคยกันเปนอยางดี เหมือนพี่เหมือนนอง เนื่องจากอาศัย
อยูในชุมชนมาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ รองลองมา คือ “การรักษากฎ ระเบียบขอบังคับ” รวมกันของคนในชุมชนเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชน การอนุรักษสถาปตยกรรมของชุมชน อันดับ 3 คือ “การมีทรัพยากรบุคคลที่เขมแข็ง”ซึ่งมีสวน
สาคัญในการผลักดันใหเกิดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษขึ้นในชุมชนกระบวนการการจัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในชุมชนตลาด
คลองสวนนั้น อาศัยการมีสวนรวมของคนในชุมชนเขามาชวยในการดาเนินการ ไดแก (1) วางแผนและตัดสินใจใหเกิดการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษขึ้นในชุมชน อันเกิดขึ้นจากการที่ผูนําชุมชนตองการแกไขปญหาความซบเซาของตลาดคลองสวน (2)
ดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในชุมชนตลาดคลองสวนโดยเริ่มตนจากการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อเปนตัวแทนของ
กลุมในการดาเนินกิจกรรม มีการประชุมหารือรวมกันระหวางคนในชุมชน เดือนละ 2 ครั้ง และสรางความรวมมือแบบ
เครือขายกับกลุมและองคกร ทั้งภายในและภายนอกชุมชน (3) คนในชุมชนไดรับผลประโยชนหลังจากการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ ทั้งทางตรงและทางออม และ (4) มีการแบงปนแลกเปลี่ยนประสบการณและถอดบทเรียนที่ผานมาระหวางสมาชิก
ชุมชน การประชุมที่จัดขึ้นในชุมชนมีรูปแบบที่เรียบงาย ไมเปนทางการ
5. แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนตลาดโบราณบางพลี เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน, ณัฏฐพงษ
ฉายแสงประทีป, นิสิตปริญญาโท สาขาการจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารยที่ปรึกษา ดร.
ละเอียด ศิลานอย
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การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษา ระดับการมีสวนรวมของชุมชนตลาดโบราณบางพลี และกําหนดแนวทางพัฒนาการมี
สวนรวมของชุมชนเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน” โดยศึกษาจากประชากรในชุมชนทั้ง 6 แหงของเทศบาลตําบลบางพลี
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จากตัวอยางจานวน ๓๒๒ คนโดยกําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และยอมใหเกิด
ความคลาดเคลื่อนได ±10% ของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร และเก็บตัวอยางแบบสัดสวน (Proportion) และเลือก
ผูตอบแบบสอบถามแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามใชคาสถิติ ไดแก จานวน รอย
ละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบที (t-test) และ การวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) ซึ่งการมีนัยสําคัญจะทดสอบรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s Method) และใชการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) สาหรับการสัมภาษณกึ่งโครงสรางของกลุมตัวอยางผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก
นายกเทศมนตรีตําบลบางพลีใหญ, ประธานชุมชน และผูประกอบการจานวน 6 คน
ผลการศึกษาพบวา 1. กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 67.8 และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุชวง
40-49 ป มากที่สุด และมีการศึกษาระดับประถมศึกษาจานวนมากที่สุด สวนใหญประกอบอาชีพคาขาย มีรายไดระหวาง
10,000-19,999 บาทมากที่สุด 2. โดยภาพรวมประชาชนในชุมชนมีสวนรวมทั้ง 5 ดานระดับนอย เมื่อพิจารณาประเด็นราย
ดานพบวา ระดับการมีสวนรวมนอยที่สุด ไดแก การมีสวนรวมวางแผน และการมีสวนรวมประเมินผล ระดับการมีสวนรวม
นอย ไดแก การมีสวนรวมใชประโยชน และระดับการมีสวนรวมปานกลาง ไดแก การมีสวนรวมรับผลประโยชน และการมีสวน
รวมรวมดาเนินกิจกรรม 3. ประชาชนที่มีปจจัยสวนบุคคลดานเพศแตกตางกันจะมีสวนรวมในการพัฒนาตลาดโบราณบางพลี
เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืนโดยภาพรวมละประเด็นรายยอยไมแตกตางกัน สวนประชาชนที่มีปจจัยสวนบุคคลดานอายุ
การศึกษา รายได และอาชีพที่แตกตางกันจะมีสวนรวมในการพัฒนาตลาดโบราณบางพลี เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืนโดย
ภาพรวมและประเด็นรายยอยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเมื่อเปรียบเทียบรายคูพบวา แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01เชนกัน 4. ความคิดเห็นของผูใหขอมูลสําคัญพบวา ประชาชนในชุมชนไดรับทราบขอมูล
การมีสวนรวมนอย ขาดความรูและเขาใจเรื่องการทองเที่ยวยั่งยืน มีการรวมมือระหวางภาครัฐและประชาชนนอย และความ
ขัดแยงในผลประโยชน 5. ขอเสนอแนะการวิจัยเทศบาลตําบลบางพลีควรใหชุมชนมีสวนรวมมือมากขึ้น เห็นประโยชนสวนรวม
มากกวาสวนตน ชวยกันอนุรักษสิ่งแวดลอมและประเพณีสูรุนลูกหลาน และดึงดูดใหนักทองเที่ยวกลับมาเยือน นอกจากนั้น
หนวยงานภาครัฐตองจัดการปญหาอยางจริงจัง พัฒนาตลาดโบราณบางพลีใหเจริญขึ้น ดังนั้นควรกําหนดแนวทางพัฒนา โดย
ใหเพศชายมีสวนรวมมากขึ้นและใหมีความหลากหลายในดานอายุ การศึกษา รายไดและอาชีพ และใหมีสวนรวมมากขึ้น
โดยเฉพาะดานการวางแผนและดานการประเมินผล เพื่อ 1.พัฒนาชุมชนใหเขมแข็งใหเกิดพลังของประชาชนในชุมชน รวมคิด
รวมทํา รวมรับผิดชอบในการพัฒนาและแกไขปญหา 2.พัฒนาชุมชนและแหลงทองเที่ยวใหยั่งยืนสอดคลองกับ ประเพณี
วัฒนธรรม คานิยมและความตองการของประชาชน สรางองคความรูความเขาใจเรื่องการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
6. กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาเมืองเกาสําหรับประชาชนและเยาวชน, ชุดความรูดานการอนุรักษ
พัฒนาและบริหารจัดการเมืองเกา, สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตุลาคม 2554
กิจกรรมที่เหมาะสมและนาสนใจที่ควรจะนํามาใชเพื่อการสนับสนุนและเสริมสรางการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา
ในที่นี่ไดแบงประเภทของกิจกรรมตามกลุมเปาหมายหลักยกตัวอยางลักษณะของกิจกรรมที่ไดมีการดําเนินการมาแลวในพื้นที่
เมืองเกาตางๆในประเทศไทย เพื่อใหผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา และผูสนใจที่ตองการจัดกิจกรรมใน
พื้นที่ชุมชนและเมืองเกาตางๆ ไดเกิดแนวความคิดหรือสามารถพิจารณาตัดสินใจเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อนําไปใชปฏิบัติ
จริงกับพื้นที่และกลุมเปาหมายที่วางไว รวมถึงผลสัมฤทธิ์ที่ผูจัดกิจกรรมตองการจะใหเกิดขึ้นกับกลุมเปาหมาย การแบง
ประเภทของกิจกรรมเพื่อการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา มีรายละเอียดดังนี้
1. กิจกรรมสําหรับกลุมประชาชนทั่วไป ในที่นี้แบงตามขอบเขตหรือระดับ
ของพื้นที่ในการดําเนินกิจกรรม แบงเปน 3 ระดับ ดังนี้
1.1 กิจกรรมระดับละแวกชุมชน ระดับชุมชน หรือระดับยาน
(Neighborhood, Community or District Activities)
1.2 กิจกรรมระดับเมือง (Urban Activities)
1.3 กิจกรรมระดับประเทศ (National Activities)
2. กิจกรรมสําหรับกลุมเยาวชน ในที่นี้แบงตามพื้นที่ที่เยาวชนซึ่งเปน
กลุมเปาหมายมีสวนเกี่ยวของอยูในพื้นที่ แบงเปน 2 ระดับ ดังนี้
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2.1 กิจกรรมระดับละแวกชุมชน ระดับชุมชน หรือระดับเมือง
(Neighborhood, Community or District Activities)
2.2 กิจกรรมระดับโรงเรียน (School Activities)
ขอเสนอแนะ
การวิจัยดังกลาวประสบผลสําเร็จดวยการใชแนวคิด ทฤษฎีทางการตลาดสมัยใหม ดานการสงเสริมการขาย
และ เทคนิควิทยาการทางทฤษฎีการทองเที่ยวผสมผสานประกอบกัน ทําใหเกิดการพลิกฟนการพัฒนาของตลาดน้ําโบราณ
บางพลีใหกลับคืนมาสูความเจริญงรุงเรืองทางเศรษฐกิจจชุมชน เมือง และจังหวัด
การสงเสริมการขายตางๆ พอสรุปเพื่อเปนแนวทางจากแนวคิด ทฤษฎีที่นํามาประยุกตใชเขากันสภาพเศรษฐกิจ และ
สังคมยุคปจจุบันของสภาพตลาดน้ําโบราณ บางพลี ดวยผลจากการใชเทคนิคควิทยาการวิจัย (Research Methodological
Technology) บูรณาการเขาดวยกันกับทฤษฎี และผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาการทองที่ยวของสังคม และประเทศชาติ
หลากหลายวิธีการ กลาวคือ
1. การวิเคราะหเกี่ยวกับความจําเปน ความตองการ และความตองการซื้อ (อุปสงค)
2. ธุรกิจตองเสนอผลิตภัณฑ (Product) เพื่อสนองความตองการของผูบริโภค
3. ผลิตภัณฑนั้นตองมีคุณคา (Value)
4. ผลิตภัณฑจะมีการแลกเปลี่ยน (Exchange) และการติดตอธุรกิจ (transaction)
การสงเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ทางการตลาดที่จัดทําขึ้น เพื่อเสนอคุณคาหรือ
สิ่งจูงใจพิเศษ (Extra value or incentives) สําหรับผลิตภัณฑใหกับพนักงานขาย ผูจัดจําหนาย หรือผูบริโภคขั้นสุดทาย
เพื่อใหสามารถกระตุนการขายใหเร็วขึ้น (Belch and Belch.1993:16) การสงเสริมการขายโดยทั่วไปสามารถแยกออกไดเปน
2ประเภท ประเภทแรก เปนกิจกรรมสงเสริมการขายที่มุงเนนที่ผูบริโภค (consumer-oriented) และเปนประเภทที่ 2 เปน
กิจกรรมที่มุงเนนที่คนกลาง (trade-oriented)
การสงเสริมการขายที่มุงเนนที่ผูบริโภค มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูใชผลิตภัณฑหรือบริการขั้นสุดทาย ตัดสินใจซื้อเร็วขึ้น
ซื้อมากขึ้น โดยใชเครื่องมือตาง ๆ เปนสิ่งจูงใจ เชน การแจกบัตรคูปอง แจกของตัวอยาง ของแถม สวนลด การแขงขัน ชิงโชค
รวมทั้งวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่นํามาตกแตง ณ แหลงขาย เปนตน สวนการสงเสริมการขายมุงเนนคนกลางนั้น มีจุดมุงหมาย
เพื่อที่จะกระตุนใหผูคาปลีก ผูคาสง หรือรานคาที่จะหนายทั่วไปรับสินคาไปจําหนาย รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑของ
บริษัทอีกดวย สําหรับเครื่องมือที่นิยมนํามาใช มีมากมาย เชน การลดราคา (price deals) การแขงขันการขาย (Sales
contests) การจัดแสดงสินคาและจัดนิทรรศการ (trade shows and exhibits) และการจัดแสดงสินคา ณ แหลงขาย
(Point-of-sale: POS display) เปนตน
นักการตลาดนิยมใชการสงเสริมการขาย เปนเครื่องมือเพื่อเรงการขายกันอยางแพรหลายในปจจุบัน เนื่องจาก
มูลเหตุปจจัยสําคัญหลายประการ กลาวคือ การสงเสริมการขายที่มุงเนนคนกลาง โดยใชสิ่งจูงใจทางการเงิน จะเปนตัวชวยให
คนกลางสตอกสินคาและสงเสริมผลิตภัณฑของบริษัทมากขั้น ผูคาปลีกเปนจํานวนมาก บอยครั้งที่นําสินคาไปจําหนายเพราะ
ไดสวนลดพิเศษ หรือเพราะปรารถนาจะใหผูผลิตชวยตกแตงรานคาหรือนําสินคาไปแสดง สวนการสงเสริมการขายที่มุงเนน
ผูบริโภค จะเปนการกระตุนใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อทันที ซึ่งเปนการเรงเราการขายในระยะสั่น เครื่องมือสงเสริมการขาย เชน
ตัวอยางสินคา คูปอง การลดราคา การใชของแถมของแจก ฯลฯ สิ่งดังกลาวเหมลานั้นจะเปนสิ่งจูงใจใหเกิดการทดลองซื้อผลติ
ภัณฑตราใหม หรือใหยังคงภักดีกับผลิตภัณฑตราเดิมตอไป
นอกจากนี้ การพัฒนาจัดการดานการทองเที่ยว ดวยแนวคิดทฤษฎีสมัยใหม ก็เปนเครื่องกระตุน เสริมแรง อีกดาน
หนึ่งที่ชวยทําใหการพัฒนาดานการสงเสริมการขายแข็งแกรงยิ่งขึ้น จนสามารถพลิกฟนสภาพเศรษฐกิจตลาดน้ําโบราณบางพลี
ไดสําเร็จ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1 เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนา การสงเสริมการขาย และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษในพื้นที่ตลาดน้ําโบราณบางพลี
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2 เพื่อใชในการประกอบการวางแผนรณรงคหรือดําเนินโครงการตางๆใหสอดคลองกับความตองการ ศักยภาพและ
ความสามารถของประชาชนที่แตกตางกัน
3 เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษใหหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีสวน
เกี่ยวของกับตลาดและใหชุมชนอื่นนําไปใช วางแผนกลยุทธ – ยุทธศาสตร
4 นําผลของการศึกษาในครั้งนี้ไปประยุกตใช พัฒนาชุมชน เทศบาล และ เมือง สมุทรปราการตอไป
เอกสารอางอิง
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนา เมืองเกาสําหรับ
ประชาชนและเยาวชน, ชุดความรูดานการอนุรักษ พัฒนาและบริหารจัดการเมืองเกา, ตุลาคม 2554
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2554, ชุด
ความรูดานการอนุรักษพัฒนา และบริหารจัดการเมืองเกา วิทยานิพนธ:
พรทิพย จุยรอด, 2555, การมีสวนรวมรวมของประชาชนในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ บริเวณ ตลาดน้ําโบราณ
บางพลี อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว คณะอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต
กุณฑลี แกโบราณ, 2555, การวิเคราะหการจัดการชุมชนของตลาดน้ําโบราณเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน
ในการจัดการเรียนรูตลอดชีวิต, วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชาการศึกษา
ตลอดชีวิต คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ณัฏฐพงษ ฉายแสงประทีป, 2555, แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนตลาดโบราณบางพลี เพื่อการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน, นิสิตปริญญาโทสาขาการจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบญญาภา เศรษฐทัตต, 2555, ทุนทางสังคมกับการจัดการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ: กรณีศึกษา ตลาดคลองสวนรอยป
อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม) คณะพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร
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ปจจัยที่สงผลตอการแข็งตัวของนมพาสเจอรไรซ
นายกฤษณะ พรมดวงศรี
ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
email:khitshana.pho@mahidol.ac.th

บทคัดยอ
เรนนินเปนเอนไซมโปรตีเอสที่สามารถทําใหน้ํานมแข็งตัวโดยเคซีนซึ่งเปนโปรตีนในน้ํานมถูกสลายไปเปนพาราเคซีนที่มี
ขนาดโมเลกุลเล็ กลง แลวจับ กับแคลเซียม ไดแคลเซีย มพาราเคซีนเนตเปนน้ํานมที่แข็ง ตัว อัตราเร็วปฏิกิริย าของ
เอนไซมเรนนินวัดไดจากระยะเวลาที่ทําใหน้ํานมแข็งตัว เมื่อทําการทดลองในน้ํานมพาสเจอรไรซยี่หอตางๆ และรุนการ
ผลิตที่แตกตางกันพบความแตกตางกันของระยะเวลาในการแข็งตัวของน้ํานม งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคที่จะศึกษา
ปจจัย ที่ มีผ ลต อการแข็ งตั วของน้ํานมพาสเจอรไ รซไ ดแ ก ปริม าณความเข ม ขนของแคลเซียมและความเขม ข นของ
เอนไซม เพื่อที่จะนําผลการวิจัยมาใชในการปรับปรุงการทดลองเรื่องปจจัยที่มีผลตอปฏิกิริยาของเอนไซม ในรายวิชา
ชีวเคมีปฏิบัติการตอไป น้ํานมพาสเจอรไรซ ที่มีขายอยูในรานสะดวกซื้อทั้งสิ้นจํานวน 4 ยี่หอ ยี่หอละ 3 รุนการผลิต
ศึกษาปฏิกิริยาของเอนไซมโ ดยสังเกตเวลาที่ใชในการแข็งตัวของน้ํานมที่ปริมาณของแคลเซียมคลอไรดและปริมาณ
ความเขมขนของเอนไซมตางๆ จากการวิจัยพบวาปริมาณแคลเซียม 0.075 เปอรเซนตถึง 0.10 เปอรเซนต สามารถทํา
ใหน้ํานมทั้ ง 4 ยี่ห อในทุกรุนการผลิต เกิด ปฏิ กิริ ยาการแข็งตั วไดใ นระยะเวลาที่เ หมาะสม สํ าหรั บความเขม ขนของ
เอนไซมพบวาที่ความเขมขนระหวาง 0.002 เปอรเซนตถึง 0.004 เปอรเซนต สามารถทําใหน้ํานมทั้ง 4 ยี่หอในทุกรุน
การผลิตเกิดปฏิกิริยาการแข็งตัวไดในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวจะไดนําไปใชในการปรับปรุงบทเรียน
ในรายวิชาชีวเคมีปฏิบัติการเรื่องปจจัยที่มีผลตอปฏิกิริยาตอไป
คําสําคัญ: เรนนิน, การแข็งตัวของนม, แคลเซียม, ความเขมขนของเอนไซม
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Factors affecting on pasteurized milk clotting
Khitshana Promdaungsri
email:khitshana.pho@mahidol.ac.th

Abstract
Rennin is a protease enzyme that can produce milk clotting reaction. Casein is a milk protein that
can be degraded and turning in be paracasein and then binding to calcium molecule to form
calcium paracaseinate which is a milk clotting or milk curd. The rate of enzyme reaction could be
monitored by observing the rate of milk clotting production. However, the rates of enzyme
reactions are various when examined in different brands and batches of commercial pasteurized
milk. Therefore, the aim of this research is to investigate the factor affecting on commercial
pasteurized milk which are calcium chloride concentration and concentration of rennin. The results
of this study will be used to improve a lesson in biochemistry laboratory. The four brands of
commercial pasteurized milks were investigated the rate of milk clotting at the function of calcium
chloride concentration and rennin concentration. The results indicated that calcium chloride
concentration at 0.075% and 0.10% are suitable conditions for all milk brands. For renin
concentration, the results illustrated that the renin concentration at 0.002% and 0.004% are
suitable conditions for all milk brands. In conclusion, the appropriate calcium chloride
concentrations and renin concentration will be used to revise the biochemistry laboratory manual.

Keywords: Rennin, Milk Clotting, Calcium, Enzyme concentration

904

บทนํา
ปฏิบัติการเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอปฏิกิริยาของเอนไซม เปนปฏิบัติการที่ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ใชสอนใหนักศึกษาเภสัชศาสตรชั้นปที่ 2 ซึ่งในปฏิบัติการดังกลาว เปนการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเกิดปฏิกิริยาของเอนไซม
เรนนิน โดยปจจัยที่เกี่ยวของไดแก อุณหภูมิ ความเปนกรดดาง ความเขมขนของสับเตรท ความเขมขนของเอนไซม (สาย
จันทนา, 2532) เรนนิน (rennin) เปนเอนไซมโปรตีเอส (protease) ชนิดหนึ่งไดจากกระเพาะที่สี่ของลูกวัวหรือสัตวเคี้ยวเอื้อง
อื่นๆ สําหรับในคนนั้นพบเฉพาะในเด็กทารกแตไมพบในผูใหญ เอนไซมเรนนินสามารถทําใหน้ํานมแข็งตัว (clot) โดยเคซีน
(casein) ซึ่งเปนโปรตีนในน้ํานมถูกสลาย ไปเปนพาราเคซีน (paracasein) ที่มีขนาดโมเลกุลเล็กลง แลวจับกับแคลเซียม ได
แคลเซียมพาราเคซีนเนต (calcium paracaseinate) เปนน้ํานมที่แข็งตัว (clot หรือ curd) ทั้งนี้อัตราเร็วของปฏิกิริยาของ
เอนไซม เรนนินวัดไดจากระยะเวลาที่ทํ าใหน้ํานมแข็ งตั ว (Pertzoff, 1927; Pertzoff, 1927) อยางไรก็ต ามเมื่อเตรีย ม
ปฏิบั ติการในเรื่ องดั งกล าว ยัง ไมส ามารถควบคุมป จจัย ที่สง ผลตอการแข็งตั วของน้ํานมได เนื่องจากเมื่อทํ าการทดสอบใน
ผลิตภัณฑ นมพาสเจอรไรซหลายชนิดพบวา ในแตละยี่หอและในแตละรุนการผลิตนั้น เรนนินจะแสดงปฏิ กิริยาที่ค วามเร็ ว
แตกตางกัน ทั้งนี้ปฏิกิริยาของเอนไซมนั้นขึ้นกับหลายปจจัยเชน อุณหภูมิ ความเปนกรดดาง ปริมาณเกลือ และโคเอนไซม เปน
ตน (Campbell & Forrell, 2003; Berg, Tymoczko & Stryer, 2007) สําหรับการเกิดน้ํานมที่แข็งตัว (clot หรือ curd) นั้น
จําเปนตองอาศัยแคลเซียมในปฏิกิริยา เพื่อกระตุนใหเกิดการจับตัวเปนแคลเซียมพาราเคซีนเนต (calcium paracaseinate)
ถึงแมวาในการเตรียมปฏิบัติการจะใชน้ํานมพาสเจอรไรซ ที่มีการระบุวา มีแคลเซียมในปริมาณสูงก็ตาม แตเมื่อนํามาทดสอบ
จริงพบวา เวลาที่ใชในการแข็งตัว ของน้ํานมนั้นมีความแตกตางกัน ในแตละยี่หอหรือแมแตยี่หอเดียวกันแตตางรุนการผลิต
เวลาที่ใชในการแข็งตัวของนมยังมีความแตกตางกัน ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอการแข็งตัว
ของน้ํานมพาสเจอรไรซไดแก ปริมาณความเขมขนของแคลเซียมและความเขมขนของเอนไซม เพื่อที่จะนําขอมูลนั้นมาเปน
ประโยชนในการเตรียมปฏิบัติการเรื่องปจจัยที่มีผลตอปฏิกิริยาของเอนไซม ในรายวิชาชีวเคมีปฏิบัติการตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปริมาณแคลเซียมและเอนไซมเรนนินที่เหมาะสมตอการเกิดปฏิกิริยา
2. เพื่อนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงแกไขการทดลองเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอปฏิกิริยาของเอนไซม ซึ่งอยูในรายวิชาชีวเคมี
ปฏิบัติการ ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ระเบียบวิธีวิจัย
1. การรวบรวมขอมูล
ทําการรวบรวมขอมูลจากการทําการทดลองเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอปฏิกิริยาของเอนไซม ซึ่งการทดลองดังกลาวเปนการศึกษา
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการแข็งตัวของนมที่เกิดจากการทําปฏิกิริยาโดยเอนไซมเรนนิน
ทั้งนี้ในการวิจัยนี้ไดทําการศึกษาจาก
ตัวอยางน้ํานมพาสเจอรไรซ ที่มีขายอยูในรานสะดวกซื้อทั้งสิ้นจํานวน 4 ยี่หอ ในที่นี้ขอกลาวแทนวา น้ํานมพาสเจอรไรซ ยี่หอ
A B C และ D ในแตละยี่หอจะทําการศึกษายี่หอละ 3 รุนการผลิต ซึ่งน้ํานมทั้ง 4 ยี่หอนี้นํามาศึกษาเวลาที่ใชในการแข็งตัว
(Clotting) โดยทําการปรับตัวแปร 2 ตัวแปรคือ ปริมาณของแคลเซียมคลอไรด และ ปริมาณความเขมขนของเอนไซม โดยมี
วิธีการทดลอง โดยนําน้ํานมพาสเจอรไรซ 5 มล. ที่ผสมกับแคลเซียมคลอไรดที่ความเขมขนที่ตองการ และเอนไซมเรนนินนําไป
อุนที่ 40 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที เมื่อครบเวลานําเอนไซมที่ความเขมขนตางๆ เติมในน้ํานมพาสเจอรไรซที่ผสมกับ
แคลเซียมที่ความเขมขนตางๆ ผสมเบาๆ ใหปฏิกิริยาเขากันแลวตั้งทิ้งไว ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส สังเกตการแข็งตัวของ
น้ํานมโดยการเอียงหลอดทดลองเบาๆ บันทึกเวลาที่ใชในการแข็งตัวของน้ํานมพาสเจอรไรซในหนวยของวินาที
2. การวิเคราะหขอมูล
ทําการบันทึกเวลาที่ใชในการแข็งตัวของน้ํานมพาสเจอรไรซ จากปฏิกิริยาตางๆ โดยบันทึกในหนวยวินาที เวลาที่บันทึกไดใน
แตละปฏิกิริยานั้นจะนํามาคํานวณคาเฉลี่ย (MEAN) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คาที่ไดจะนํามาแสดงในรูปของกราฟ
ความสัมพันธระหวางเวลาที่ใชในการแข็งตัวของน้ํานมกับความเขมขนของแคลเซียมคลอไรด และความสัมพันธระหวางเวลาที่
ใชในการแข็งตัวของน้ํานมกับความเขมขนของเอนไซมเรนนิน ทั้งนี้เวลาที่อยูในชวงที่เหมาะสมของการแข็งตัวของน้ํานมที่จะ
ใชในบทเรียนของนักศึกษานั้นจะอยูที่ 20-90 วินาที เนื่องจากหากน้ํานมแข็งตัวเร็วเกินไป จะทําใหยากตอการสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยา และหากมีเวลาของการแข็งตัวของน้ํานมนานเกินไปจะสงผลให ใชเวลาในวิชาปฏิบัติการนานเกินไป
ไมสอดคลองกับเวลาในคาบเรียน
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ผลการวิจัย
1. ความเขมขนของแคลเซียมคลอไรดที่สงผลตอการแข็งตัวของน้ํานมพาสเจอรไรซ 4 ยี่หอ
ผลการวิจัยถึงความเขมของแคลเซียมคลอไรดตอการแข็งตัวของน้ํานมพาสเจอรไรซ ทั้ง 4 ยี่หอ ซึ่งในแตละยี่หอได
ทําการศึกษา 3 รุนการผลิต พบวาสําหรับนมพาสเจอรไรซยี่หอ A ที่ปฏิกิริยาที่ 1 ซึ่งมีความเขมขนของแคลเซียมคลอไรซ
0.025 เปอรเซนต น้ํานมจะใชเวลาในการแข็งตัวโดยเฉลี่ย จากรุนการผลิตที่ 1, 2 และ 3 ดวยเวลา 262+2.65, 600+0,
600+0 วินาที ตามลําดับ ปฏิกิริยาที่ 2 ซึ่งมีความเขมขนของแคลเซียมคลอไรซ 0.05 เปอรเซนต น้ํานมจะใชเวลาในการ
แข็งตัวโดยเฉลี่ย จากรุนการผลิตที่ 1, 2 และ 3 ดวยเวลา 217.67+2.52, 265.33+4.62, 213+2.65 วินาที ตามลําดับ สําหรับ
ปฏิกิริยาที่ 3 ซึ่งมีความเขมขนของแคลเซียมคลอไรซ 0.075 เปอรเซนต น้ํานมจะใชเวลาในการแข็งตัวโดยเฉลี่ย จากรุนการ
ผลิตที่ 1, 2 และ 3 ดวยเวลา 82.33+2.52, 92.33+2.52, 54+1 วินาที ตามลําดับ ปฏิกิริยาที่ 4 ซึ่งมีความเขมขนของ
แคลเซียมคลอไรซ 0.10 เปอรเซนต น้ํานมจะใชเวลาในการแข็งตัวโดยเฉลี่ย จากรุนการผลิตที่ 1, 2 และ 3 ดวยเวลา
44.33+0.58, 54+1, 34.67+1.15 วินาที ตามลําดับ ที่ปฏิกิริยาที่ 5 ซึ่งมีความเขมขนของแคลเซียมคลอไรซ 0.125 เปอรเซนต
น้ํานมจะใชเวลาในการแข็งตัวโดยเฉลี่ย จากรุนการผลิตที่ 1, 2 และ 3 ดวยเวลา 12.33+0.58, 30.67+1.15, 21.33+1.52
วินาที ตามลําดับ ปฏิกิริยาที่ 6 ซึ่งมีความเขมขนของแคลเซียมคลอไรซ 0.15 เปอรเซนตน้ํานมจะใชเวลาในการแข็งตัวโดย
เฉลี่ย จากรุนการผลิตที่ 1, 2 และ 3 ดวยเวลา 7.67+0.58, 18.67+1.15, 15+1 วินาที ตามลําดับ (ตารางที่ 1 และรูปที่ 1A)
สําหรับนมพาสเจอรไรซยี่หอ B ที่ปฏิกิริยาที่ 1 ซึ่งมีความเขมขนของแคลเซียมคลอไรซ 0.025 เปอรเซนต น้ํานม
จะใชเวลาในการแข็งตัวโดยเฉลี่ย จากรุนการผลิตที่ 1, 2 และ 3 ดวยเวลา 490+17.32, 531+1, 600+0 วินาที ตามลําดับ
ปฏิกิริยาที่ 2 ซึ่งมีความเขมขนของแคลเซียมคลอไรซ 0.05 เปอรเซนต น้ํานมจะใชเวลาในการแข็งตัวโดยเฉลี่ย จากรุนการผลิต
ที่ 1, 2 และ 3 ดวยเวลา 217.67+2.51, 116.33+1.52, 154.33+1.15 วินาที ตามลําดับ สําหรับปฏิกิริยาที่ 3 ซึ่งมีความ
เขมขนของแคลเซียมคลอไรซ 0.075 เปอรเซนต น้ํานมจะใชเวลาในการแข็งตัวโดยเฉลี่ย จากรุนการผลิตที่ 1, 2 และ 3 ดวย
เวลา 82.33+2.52, 51.33+0.58, 53+2.65 วินาที ตามลําดับ ที่ปฏิกิริยาที่ 4 ซึ่งมีความเขมขนของแคลเซียมคลอไรซ 0.10
เปอรเซนต น้ํานมจะใชเวลาในการแข็งตัวโดยเฉลี่ย จากรุนการผลิตที่ 1, 2 และ 3 ดวยเวลา 44.33+0.58, 37+1,
33.33+1.53 วินาที ตามลําดับ ที่ปฏิกิริยาที่ 5 ซึ่งมีความเขมขนของแคลเซียมคลอไรซ 0.125 เปอรเซนต น้ํานมจะใชเวลาใน
การแข็งตัวโดยเฉลี่ย จากรุนการผลิตที่ 1, 2 และ 3 ดวยเวลา 12.33+0.58, 25.33+1.53 16.67+0.58 วินาที ตามลําดับ
ปฏิกิริยาที่ 6 ซึ่งมีความเขมขนของแคลเซียมคลอไรซ 0.15 เปอรเซนตน้ํานมจะใชเวลาในการแข็งตัวโดยเฉลี่ย จากรุนการผลิต
ที่ 1, 2 และ 3 ดวยเวลา 7.67+0.58, 13.66+1.58, 10+1 วินาที ตามลําดับ (ตารางที่ 1 และรูปที่ 1B)
สําหรับนมพาสเจอรไรซยี่หอ C ที่ปฏิกิริยาที่ 1 ซึ่งมีความเขมขนของแคลเซียมคลอไรซ 0.025 เปอรเซนต น้ํานม
จะใชเวลาในการแข็งตัวโดยเฉลี่ย จากรุนการผลิตที่ 1, 2 และ 3 ดวยเวลา 274.33+4.04, 600+0, 353.67+3.21 วินาที
ตามลําดับ ปฏิกิริยาที่ 2 ซึ่งมีความเขมขนของแคลเซียมคลอไรซ 0.05 เปอรเซนต น้ํานมจะใชเวลาในการแข็งตัวโดยเฉลี่ย จาก
รุนการผลิตที่ 1, 2 และ 3 ดวยเวลา 192+2.66, 124.33+4.04, 76+2 วินาที ตามลําดับ สําหรับปฏิกิริยาที่ 3 ซึ่งมีความเขมขน
ของแคลเซียมคลอไรซ 0.075 เปอรเซนต น้ํานมจะใชเวลาในการแข็งตัวโดยเฉลี่ย จากรุนการผลิตที่ 1, 2 และ 3 ดวยเวลา
82.33+2.52, 58+3.61, 41.33+1.53 วินาที ตามลําดับ ที่ปฏิกิริยาที่ 4 ซึ่งมีความเขมขนของแคลเซียมคลอไรซ 0.10
เปอรเซนต น้ํานมจะใชเวลาในการแข็งตัวโดยเฉลี่ย จากรุนการผลิตที่ 1, 2 และ 3 ดวยเวลา 37.67+0.58, 36.67+1.53, 30+1
วินาที ตามลําดับ ที่ปฏิกิริยาที่ 5 ซึ่งมีความเขมขนของแคลเซียมคลอไรซ 0.125 เปอรเซนต น้ํานมจะใชเวลาในการแข็งตัวโดย
เฉลี่ย จากรุนการผลิตที่ 1, 2 และ 3 ดวยเวลา 14.34+1.15, 31.67+0.58, 15.67+1.15 วินาที ตามลําดับ ปฏิกิริยาที่ 6 ซึ่งมี
ความเขมขนของแคลเซียมคลอไรซ 0.15 เปอรเซนตน้ํานมจะใชเวลาในการแข็งตัวโดยเฉลี่ย จากรุนการผลิตที่ 1, 2 และ 3
ดวยเวลา 7.33+0.58, 16.67+1.53, 7.33+0.58 วินาที ตามลําดับ (ตารางที่ 1 และรูปที่ 1C)
สําหรับนมพาสเจอรไรซยี่หอ D ที่ปฏิกิริยาที่ 1 ซึ่งมีความเขมขนของแคลเซียมคลอไรซ 0.025 เปอรเซนต น้ํานม
จะใชเวลาในการแข็งตัวโดยเฉลี่ย จากรุนการผลิตที่ 1, 2 และ 3 ดวยเวลา 227.67+2.52, 48+1.73, 613+6.08 วินาที
ตามลําดับ ปฏิกิริยาที่ 2 ซึ่งมีความเขมขนของแคลเซียมคลอไรซ 0.05 เปอรเซนต น้ํานมจะใชเวลาในการแข็งตัวโดยเฉลี่ย จาก
รุนการผลิตที่ 1, 2 และ 3 ดวยเวลา 79.33+2.08, 40.67+1.15, 103.67+3.21 วินาที ตามลําดับ สําหรับปฏิกิริยาที่ 3 ซึ่งมี
ความเขมขนของแคลเซียมคลอไรซ 0.075 เปอรเซนต น้ํานมจะใชเวลาในการแข็งตัวโดยเฉลี่ย จากรุนการผลิตที่ 1, 2 และ 3
ดวยเวลา 45.67+2.08, 32+1, 38+2.65 วินาที ตามลําดับ ที่ปฏิกิริยาที่ 4 ซึ่งมีความเขมขนของแคลเซียมคลอไรซ 0.10
เปอรเซนต น้ํานมจะใชเวลาในการแข็งตัวโดยเฉลี่ย จากรุนการผลิตที่ 1, 2 และ 3 ดวยเวลา 26.67+1.15, 21.67+1.53,
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26.33+1.53 วินาที ตามลําดับ ที่ปฏิกิริยาที่ 5 ซึ่งมีความเขมขนของแคลเซียมคลอไรซ 0.125 เปอรเซนต น้ํานมจะใชเวลาใน
การแข็งตัวโดยเฉลี่ย จากรุนการผลิตที่ 1, 2 และ 3 ดวยเวลา 16.33+1.53, 15+1, 14+1 วินาที ตามลําดับ ปฏิกิริยาที่ 6 ซึ่งมี
ความเขมขนของแคลเซียมคลอไรซ 0.15 เปอรเซนต น้ํานมจะใชเวลาในการแข็งตัวโดยเฉลี่ย จากรุนการผลิตที่ 1, 2 และ 3
ดวยเวลา 8+1, 6.33+1.53, 9+1 วินาที ตามลําดับ (ตารางที่ 1 และรูปที่ 1D)
ตารางที่ 1 ความเขมขนของแคลเซียมคลอไรดกับการแข็งตัวของนมพาสเจอรไรซยี่หอตางๆ
สาร
เวลาที่ทําใหน้ํานมแข็งตัวที่ความเขมขนของแคลเซียมคลอไรดตางๆ (วินาที)
ทดลอง
ปฏิกิริยาที่ 1
ปฏิกิริยาที่ 2
ปฏิกิริยาที่ 3
ปฏิกิริยาที่ 4
ปฏิกิริยาที่ 5
แคลเซียม
0.025%
0.05%
0.075%
0.10%
0.125%
คลอไรด

ปฏิกิริยาที่ 6
0.15%

นมยี่หอ A A1:262+2.65
A2:600+0
A3:600+0

A1:217.67+2.52 A1:82.33+2.52
A2:265.33+4.62 A2:92.33+2.52
A3: 213+2.65
A3:54+1

A1:44.33+0.58 A1:12.33+0.58 A1:7.67+0.58
A2:54+1
A2:30.67+1.15 A2:18.67+1.15
A3:34.67+1.15 A3:21.33+1.52 A3: 15+1

นมยี่หอ B B1:490+17.32
B2:531+1
B3: 600+0

B1:217+2.51
B1:82.33+2.52
B2:116.33+1.52 B2:51.33+0.58
B3:154.33+1.15 B3:53+2.65

B1:44.33+0.58 B1:12.33+0.58 B1:7.67+0.58
B2:37+1
B2:25.33+1.53 B2:13.66+1.58
B3:33.33+1.53 B3:16.67+0.58 B3:10+1

C1:82.33+2.52
นมยี่หอ C C1:274.33+4.04 C1: 192+2.66
C2:600+0
C2:124.33+4.04 C2:58+3.61
C3:353.67+3.21 C3: :76+2
C3:41.33+1.53

C1:37.67+0.58 C1:14.34+1.15 C1:7.33+0.58
C2:36.67+1.53 C2:31.67+0.58 C2:16.67+1.53
C3:30+1
C3:15.67+1.15 C3:7.33+0.58

นมยี่หอ D D1:227.67+2.52 D1:79.33+2.08 D1:45.67+2.08
D2:48+1.73
D2:40.67+1.15 D2:32+1
D3:613+6.08
D3:103.67+3.21 D3:38+2.65

D1:26.67+1.15 D1:16.33+1.53 D1:8+1
D2:21.67+1.53 D2:15+1
D2:6.33+1.53
D3:26.33+1.53 D3:14+1
D3:9+1
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1A
เวลา(วินาที)

800
600
400

รุ่นที1

200

รุ่นที2

0

รุ่นที3
0

0.05

0.1

0.15

0.2

ความเข้มข้นของแคลเซียมคลอไรด์ (เปอรเ์ ซนต)์

1B
เวลา(วินาที)

800
600
400

รุ่นที1

200

รุ่นที2

0

รุ่นที3
0

0.1

0.15

0.2

ความเข้มข้นของแคลเซีย1C
มคลอไรด์ (เปอรเ์ ซนต)์

800
เวลา(วินาที)

0.05

600
400

รุ่นที1

200

รุ่นที2

0
0

0.05

0.1

0.15

0.2

รุ่นที3

ความเข้มข้นของแคลเซี1D
ยมคลอไรด์(เปอรเ์ ซนต์)
iเวลา(วินาที)

800
600
400

รุ่นที1

200

รุ่นที2

0

รุ่นที3
0

0.05

0.1

0.15

0.2

ความเข้มข้นแคลเซียมคลอไรด ์ (เปอรเ์ ซนต)์

รูปที่ 1 กราฟแสดงความเขมขนของแคลเซียมคลอไรดกับการแข็งตัวของนมพาสเจอรไรซยี่หอตางๆ

ความเขมขนของเอนไซมเรนนินที่สงผลตอการแข็งตัวของน้ํานมพาสเจอรไรซ 4 ยี่หอ
ผลการวิจัยถึงความเขมของเอนไซมเรนนินตอการแข็งตัวของน้ํานมพาสเจอรไรซ ทั้ง 4 ยี่หอ ซึ่งในแตละยี่หอได
ทําการศึกษา 3 รุนการผลิต พบวาสําหรับนมพาสเจอรไรซยี่หอ A ที่ปฏิกิริยาที่ 1 ซึ่งมีความเขมขนของเอนไซม 0.001
เปอรเซนต น้ํานมจะใชเวลาในการแข็งตัวโดยเฉลี่ย จากรุนการผลิตที่ 1, 2 และ 3 ดวยเวลา 95.33+4.51, 86.67+1.53,
2.

908

86.67+1.53 วินาที ตามลําดับ ปฏิกิริยาที่ 2 ซึ่งมีความเขมขนของเอนไซม 0.002 เปอรเซนต น้ํานมจะใชเวลาในการแข็งตัว
โดยเฉลี่ย จากรุนการผลิตที่ 1, 2 และ 3 ดวยเวลา 67.33+2.52, 68.33+1.53, 51.33+1.53 วินาที ตามลําดับ ที่ปฏิกิริยาที่ 3
ซึ่งมีความเขมขนของเอนไซม 0.003 เปอรเซนต น้ํานมจะใชเวลาในการแข็งตัวโดยเฉลี่ย จากรุนการผลิตที่ 1, 2 และ 3 ดวย
เวลา 51.67+1.53, 53.67+4.16, 39.67+1.53 วินาที ตามลําดับ ที่ปฏิกิริยาที่ 4 ซึ่งมีความเขมขนของเอนไซม 0.004
เปอรเซนต น้ํานมจะใชเวลาในการแข็งตัวโดยเฉลี่ย จากรุนการผลิตที่ 1, 2 และ 3 ดวยเวลา 44.33+0.58, 54+1,
34.67+1.15 วินาที ตามลําดับ ปฏิกิริยาที่ 5 ซึ่งมีความเขมขนของเอนไซม 0.005 เปอรเซนต น้ํานมจะใชเวลาในการแข็งตัว
โดยเฉลี่ย จากรุนการผลิตที่ 1, 2 และ 3 ดวยเวลา 32.33+2.52, 33.33+1.52, 22.67+0.58 วินาที ตามลําดับ ปฏิกิริยาที่ 6
ซึ่งมีความเขมขนของเอนไซม 0.006 เปอรเซนต น้ํานมจะใชเวลาในการแข็งตัวโดยเฉลี่ย จากรุนการผลิตที่ 1, 2 และ 3 ดวย
เวลา 26.67+1.53, 23.67+1.53, 16.67+0.58 วินาที ตามลําดับ (ตารางที่ 2 รูปที่ 2A)
สําหรับนมพาสเจอรไรซยี่หอ B จากการทดลองพบวาที่ปฏิกิริยาที่ 1 ซึ่งมีความเขมขนของเอนไซม 0.001 เปอรเซนต
น้ํานมจะใชเวลาในการแข็งตัวโดยเฉลี่ยจากรุนการผลิตที่ 1, 2 และ 3 ดวยเวลา 84.67+0.58, 75.67+0.58, 135.67+2.08
วินาที ตามลําดับ ปฏิกิริยาที่ 2 ซึ่งมีความเขมขนของเอนไซม 0.002 เปอรเซนต น้ํานมจะใชเวลาในการแข็งตัวโดยเฉลี่ยจากรุน
การผลิตที่ 1, 2 และ 3 ดวยเวลา 56.67+1.53, 43+2, 47.67+2.08 วินาที ตามลําดับ ปฏิกิริยาที่ 3 ซึ่งมีความเขมขนของ
เอนไซม 0.003 เปอรเซนต น้ํานมจะใชเวลาในการแข็งตัวโดยเฉลี่ยจากรุนการผลิตที่ 1, 2 และ 3 ดวยเวลา 37.67+0.58,
41.67+1.53, 40+3 วินาที ตามลําดับ ที่ปฏิกิริยาที่ 4 ซึ่งมีความเขมขนของเอนไซม 0.004 เปอรเซนต น้ํานมจะใชเวลาในการ
แข็งตัวโดยเฉลี่ยจากรุนการผลิตที่ 1, 2 และ 3 ดวยเวลา 40.67+1.15, 37+1, 33.33+1.53 วินาที ตามลําดับ ที่ปฏิกิริยาที่ 5
ซึ่งมีความเขมขนของเอนไซม 0.005 เปอรเซนต น้ํานมจะใชเวลาในการแข็งตัวโดยเฉลี่ยจากรุนการผลิตที่ 1, 2 และ 3 ดวย
เวลา 27+2.65, 19+1, 21.67+1.53 วินาที ตามลําดับ ปฏิกิริยาที่ 6 ซึ่งมีความเขมขนของเอนไซม 0.006 เปอรเซนต น้ํานม
จะใชเวลาในการแข็งตัวโดยเฉลี่ยจากรุนการผลิตที่ 1, 2 และ 3 ดวยเวลา 17.33+1.53, 13.67+2.08, 15.67+0.58 วินาที
ตามลําดับ (ตารางที่ 2 รูปที่ 2B)
สําหรับนมพาสเจอรไรซยี่หอ C จากการทดลองพบวาที่ปฏิกิริยาที่ 1 ซึ่งมีความเขมขนของเอนไซม 0.001
เปอรเซนต น้ํานมจะใชเวลาในการแข็งตัวโดยเฉลี่ยจากรุนการผลิตที่ 1, 2 และ 3 ดวยเวลา 75+5, 93+2.64, 65+1 วินาที
ตามลําดับ ปฏิกิริยาที่ 2 ซึ่งมีความเขมขนของเอนไซม 0.002. เปอรเซนต น้ํานมจะใชเวลาในการแข็งตัวโดยเฉลี่ยจากรุนการ
ผลิตที่ 1, 2 และ 3 ดวยเวลา 52.67+2.08, 58+1, 40.33+0.58 วินาที ตามลําดับ ปฏิกิริยาที่ 3 ซึ่งมีความเขมขนของเอนไซม
0.003 เปอรเซนต น้ํานมจะใชเวลาในการแข็งตัวโดยเฉลี่ยจากรุนการผลิตที่ 1, 2 และ 3 ดวยเวลา 42.33+2.52, 43+4.36
34+2 วินาที ตามลําดับ ที่ปฏิกิริยาที่ 4 ซึ่งมีความเขมขนของเอนไซม 0.004 เปอรเซนต น้ํานมจะใชเวลาในการแข็งตัว
37.67+0.58, 36.67+1.53, 30+1 วินาที ตามลําดับ ที่ปฏิกิริยาที่ 5 ซึ่งมีความเขมขนของเอนไซม 0.005. เปอรเซนต น้ํานม
จะใชเวลาในการแข็งตัวโดยเฉลี่ยจากรุนการผลิตที่ 1, 2 และ 3 ดวยเวลา 20.67+1.15, 20+1, 19.33+2.08 วินาที ตามลําดับ
ปฏิกิริยาที่ 6 ซึ่งมีความเขมขนของเอนไซม 0.006 เปอรเซนต น้ํานมจะใชเวลาในการแข็งตัวโดยเฉลี่ยจากรุนการผลิตที่ 1, 2
และ 3 ดวยเวลา 15+1, 13.33+1.53, 12+1 วินาที ตามลําดับ (ตารางที่ 2 รูปที่ 2C)
สําหรับนมพาสเจอรไรซยี่หอ D จากการทดลองพบวาที่ฏิกิริยาที่ 1 ซึ่งมีความเขมขนของเอนไซม 0.001 เปอรเซนต
น้ํานมจะใชเวลาในการแข็งตัวโดยเฉลี่ยจากรุนการผลิตที่ 1, 2 และ 3 ดวยเวลา 81.67+1.53, 58.5+1, 73+2.65 วินาที
ตามลําดับ ปฏิกิริยาที่ 2 ซึ่งมีความเขมขนของเอนไซม 0.002 เปอรเซนต น้ํานมจะใชเวลาในการแข็งตัวโดยเฉลี่ยจากรุนการ
ผลิตที่ 1, 2 และ 3 ดวยเวลา 53+2.65, 42+1.53, 41.67+1.53 วินาที ตามลําดับ ที่ปฏิกิริยาที่ 3 ซึ่งมีความเขมขนของ
เอนไซม 0.003 เปอรเซนต น้ํานมจะใชเวลาในการแข็งตัวโดยเฉลี่ยจากรุนการผลิตที่ 1, 2 และ 3 ดวยเวลา 39.33+1.15,
31.5+0.58, 34.67+0.58 วินาที ตามลําดับ ที่ปฏิกิริยาที่ 4 ซึ่งมีความเขมขนของเอนไซม 0.004 เปอรเซนต น้ํานมจะใชเวลา
ในการแข็งตัวโดยเฉลี่ยจากรุนการผลิตที่ 1, 2 และ 3 ดวยเวลา 26.67+1.15, 22.5+1.53, 26.33+1.53 วินาที ตามลําดับ ที่
ปฏิกิริยาที่ 5 ซึ่งมีความเขมขนของเอนไซม 0.005 เปอรเซนต น้ํานมจะใชเวลาในการแข็งตัวโดยเฉลี่ยจากรุนการผลิตที่ 1, 2
และ 3 ดวยเวลา 15+1, 12.5+1.53, 20+2.65 วินาที ตามลําดับ ปฏิกิริยาที่ 6 ซึ่งมีความเขมขนของเอนไซม 0.006
เปอรเซนต น้ํานมจะใชเวลาในการแข็งตัวโดยเฉลี่ยจากรุนการผลิตที่ 1, 2 และ 3 ดวยเวลา 8.33+0.58, 8.5+0.58, 14+1
วินาที ตามลําดับ (ตารางที่ 2 รูปที่ 2D)
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ตารางที่ 2 ความเขมขนของเอนไซมเรนนินกับการแข็งตัวของนมพาสเจอรไรซยี่หอตางๆ
สาร
เวลาที่ทําใหน้ํานมแข็งตัวที่ความเขมขนของเอนไซมเรนนินตางๆ (วินาที)
ทดลอง ปฏิกิริยาที่ 1
ปฏิกิริยาที่ 2
ปฏิกิริยาที่ 3
ปฏิกิริยาที่ 4
ปฏิกิริยาที่ 5
เอนไซม 0.001%
0.002%
0.003%
0.004%
0.005%
เรนนิน
นมยี่หอ A A1:95.33+4.51
A2:86.67+1.53
A3:86.67+1.53

ปฏิกิริยาที่ 6
0.006%

A1:67.33+2.52 A1:51.67+1.53 A1:44.33+058 A1:32.33+2.52 A1:26.67+1.53
A2:68.33+1.53 A2:53.67+4.16 A2:54+1
A2:33.33+1.52 A2:23.67+1.53
A3:51.33+1.53 A3:39.67+1.53 A3:34.67+1.15 A3:22.67+0.58 A3:16.67+0.58

นมยี่หอ B B1:84.67+0.58 B1:56.67+1.53 B1:37.67+0.58 B1:40.67+1.15 B1:27+2.65
B1:17.33+1.53
B2:75.67+0.58 B2:43+2
B2:41.67+1.15 B2:37+1
B2:19+1
B2:13.67+2.08
B3:135.67+2.08 B3:47.67+2.08 B3:40+3
B3:33.33+1.53 B3:21.67+1.53 B3:15.67+0.58
นมยี่หอ C C1:75+5
C2:93+2.64
C3:65+1

C1:52.67+2.08 C1:42.33+2.52 C1:37.67+0.58 C1:20.67+1.15 C1:15+1
C2:58+1
C2:43+4.36
C2:36.67+1.53 C2:20+1
C2:13.33+1.53
C3:40.33+0.58 C3:34+2
C3: 30+1
C3:19.33+2.08 C3:12+1

นมยี่หอ D D1:81.67+1.53
D2:58.5+1
D3:41.73+2.65

D1:53+2.65
D1:39.33+1.15 D1:26.67+1.15 D1:15+1
D2:42+1.53
D2:31.5+0.58 D2:22.5+1.53 D2:12.5+1.53
D3:41.67+1.53 D3:34.67+0.58 D3:26.33+1.53 D3:20+2.65

เวลา(วินาที)

2A
150
100

รุ่นที1

50

รุ่นที2
รุ่นที3

0
0

0.002

0.004

0.006

0.008

ความเข้มข้นของเอนไซม์เรนนิน (เปอรเ์ ซนต)์

เวลา(วินาที)

2C
100
80
60
40

รุ่นที1
รุ่นที2

20

รุ่นที3

0
0

0.002

0.004

0.006

ความเข้มข้นของเอนไซม์ (เปอรเ์ ซนต)์

0.008

D1:8.33+0.58
D2:8.5+0.58
D3:14+1
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2B
เวลา(วินาที)

150
100

รุ่นที1

50

รุ่นที2
รุ่นที3

0
0

0.002

0.004

0.006

0.008

ความเข้มข้นของเอนไซม์เรนนิน (เปอรเ์ ซนต)์

2D

เวลา(วินาที)

100
80
60

รุ่นที1

40

รุ่นที2

20

รุ่นที3

0
0

0.002
0.004
0.006
ความเข้มข้นของเอนไซม์ (เปอรเ์ ซนต)์

0.008

รูปที่ 2 กราฟแสดงปริมาณความเขมขนของเอนไซมกบั เวลาการแข็งตัวของนมสดพาสเจอรไรซยี่หอ
ตางๆ
สรุปและอภิปรายผลการทดลอง
จากการทดลองเพื่อศึกษาปริมาณแคลเซียมคลอไรดตอการแข็งตัวของน้ํานมพาสเจอรไรซทั้ง 4 ยี่หอ โดยแตละยี่หอได
ทําการศึกษายี่หอละ 3 รุน การผลิต พบวาเมื่อนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหรวมกันพบวาปริมาณแคลเซียม 0.075 เปอรเซนต
ถึง 0.10 เปอรเซนต สามารถทําใหน้ํานมทั้ง 4 ยี่หอ แข็งตัวไดในเวลาที่เหมาะสมไดแกยี่หอ A ตั้งแตเวลา 34.67+1.15 วินาที
ถึงเวลา 92.33+2.52 วินาที ยี่หอ B ตั้งแตเวลา 33.33+1.53 วินาทีถึงเวลา 82.33+2.52 วินาที ยี่หอ C ตั้งแตเวลา 30+1
วินาที ถึงเวลา 82.33+2.52 วินาที และยี่หอ D ตั้งแตเวลา 22.5+1.53 วินาที ถึงเวลา 45.67+2.08 วินาที เมื่อความเขมขน
ของแคลเซียมต่ํากวา 0.05 เปอรเซนตไมสามารถทําใหน้ํานมยี่หอ A C B D เกิดการแข็งตัวไดในชวงของระยะเวลาที่กําหนด
นอกจากนี้ที่ความเขมขนของแคลเซียมสูงกวา 0.15 เปอรเซนต สงผลใหการแข็งตัวเกิดขึ้นเร็วเกินไป ไมเหมาะสมที่จะนํามาใช
ในวิชาปฏิบัติการเนื่องจากทําใหยากตอการสังเกตผลการทดลอง
สําหรับความเขมขนของเอนไซมก็ไดศึกษาปริมาณของ
เอนไซมเรนนินตอการแข็งตัวของนมสดพาสเจอรไรซทั้ง 4 ยี่หอ โดยแตละยี่หอไดทําการศึกษายี่หอละ 3 รุน การผลิต พบวา
เมื่อนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหรวมกันพบวา ที่ความเขมขนของเอนไซมเรนนิน 0.002 เปอรเซนต ถึง 0.004 เปอรเซนต
สามารถทําใหน้ํานมทั้ง 4 ยี่หอ แข็งตัวไดอยูในชวงเวลาที่เหมาะสม ไดแกยี่หอ A ตั้งแตเวลา 51.33+1.53 วินาที ถึงเวลา
68.33+1.53 วินาที ยี่หอ B ตั้งแตเวลา 33.33+1.53 วินาที ถึงเวลา 56.67+1.53 วินาที ยี่หอ C ตั้งแตเวลา 30+1 วินาที ถึง
เวลา 58+1 วินาที ยี่หอ D ตั้งแตเวลา 22.5+1.53 วินาที ถึงเวลา 53+2.65 วินาที เมื่อความเขมขนของเอนไซมต่ํากวา 0.001
เปอรเซนต ทําใหการแข็งตัวของนมชาเกินไปไมอยูในชวงเวลาที่เหมาะสม และที่ความเขมขนของเอนไซมสูงกวา 0.005
เปอรเซนต ทําใหนมแข็งตัวเร็วเกินไปไมอยูในชวงเวลาที่เหมาะสม ทําใหยากตอการสังเกตผลการทดลอง
ขอเสนอแนะ
จากขอมูลการวิจัยพบวา ปริมาณของแคลเซียมและปฏิมาณของเอนไซมเรนนินนั้นสงผลตออัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาการ
แข็ งตั วของน้ํานมพาสเจอร ไรซ และทํ าให ทราบถึ งปริ มาณของแคลเซียมคลอไรด แ ละปริ ม าณเอนไซม ที่เ หมาะสมในการ
เกิดปฏิกิริยาสําหรับนมพาสเจอรไรสทุกยี่หอและทุกรุนการผลิตที่ทําการศึกษา ซึ่งขอมูลดังกลาวเปนประโยชนอยางยิ่งตอการ
นํ า ไปปรั บ ปรุ ง คู มื อ ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ ง ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ ปฏิ กิ ริ ย าของเอนไซม ของภาควิ ช าชี ว เคมี คณะเภสั ช ศาสตร
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การเชื่อมโยงองคความรูสมุนไพรไทยจากภูมิปญญาดั้งเดิมมาเปน ดาน
การสงเสริมวัฒนธรรมสุขภาพและการจัดแหลงเรียนรูของทองถิ่น :
กรณีศึกษาตํานานยาอุทัยประสิทธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
รองศาสตราจารยเสาวภา ไพทยวัฒน, ดร.สุวรรณฤทธิ์ วงศชะอุม ,
อ.วิลาสินี จินตลิขิตดี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยเรื่อง การเชื่อมโยงองคความรูสมุนไพรไทยจากภูมิปญญาดั้งเดิมมาเปนสินคาดานการสงเสริมวัฒนธรรมสุขภาพ
และการจัดแหลงเรียนรูทองถิ่น กรณีศึกษา ตํานานยาอุทัยประสิทธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี มีวัตถุประสงค 1) ศึกษาองคความรูผลิตภัณฑ
สมุนไพรซึ่งเปนภูมิปญญาไทยในบริบทของภูมิถิ่นจากอดีตสูปจจุบัน 2) เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาและการอนุรักษผลิตภัณฑสมุนไพร
ไทยของทองถิ่นขยายผลเปนองคความรูภูมิปญญาไทยสูความเปนสากล โดยไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเปนวิธีการศึกษา ซึ่งผูวิจัยใช
การสัมภาษณเชิงลึกกับเจาของบริษัทอุทัยประสิทธิ์ ทายาทรุนที่ 3 รวมกับการสังเกตการณแบบมีสวนรวม และใชการศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวของ
ผลของการศึกษา พบวา
1. องคความรูผลิตภัณฑสมุนไพรของบริษัทอุทัยประสิทธิ์เปนการนําองคความรูดั้งเดิมของภูมิปญญาไทย ภูมิถิ่นซึ่งสืบทอดจาก
รุนที่ 1 ในงานของหมอพื้นบ านซึ่งจะมียาไทยที่ใช ในการรักษาทุกโรค ในทุกเพศทุกวัย องคค วามรูแ ละการปฏิบัติใ นความเปนหมอ
พื้นบานไดขยายผลเปนศาสตรหนึ่งของแพทยแผนไทยในรุนที่ 2 ภายใตชื่อตํารายาหมอลูกอินทร โดยองคความรูของสมุนไพรและแพทย
พื้นบานยังคงปรากฏชื่อเสียงเฉพาะในจังหวัดปราจีนบุรีและพื้นที่ใกลเคียง
2. กระบวนการพั ฒ นาและการอนุรั ก ษผ ลิ ต ภั ณฑ ส มุ น ไพรไทยจากองค ค วามรู ภู มิ ป ญ ญาตํ าราหมอลู ก อิน ทร ที่ ไ ด เ กิ ด
กระบวนการรับ ปรับและเปลี่ยน ดังนี้
2.1 นําองคความรูตํารายาไทยหมอลูกอินทรเชื่อมโยงกับความเปนสากล ในการผลิตตามหลักของกระทรวงสาธารณสุขดาน
การแพทยแผนไทยในลักษณะของการตอยอดความรูภูมิปญญาดั้งเดิม
2.2 ปรับการผลิตจากวัตถุดิบที่ตองใชการบดมาใชเครื่องจักรในลักษณะของโรงงานพรอมการเปลี่ยนชนิดของสินคาใหเป น
สินคาสงเสริมสุขภาพ มีความหลากหลายในชนิดและผลิตสมุนไพรไทย เพื่อการสรางภูมิคุมกันมิใชใชเปนยารักษาโรค
2.3 ใชกลยุทธการตลาดในการจัดจําหนายที่เผยแพรสินคาไปทั่วประเทศ โดยมีเภสัชกรดานการแพทยแผนไทยใหความรูและ
ความเขาใจรวมกับการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการจัดจําหนายสินคาสงเสริมสุขภาพทั่วราชอาณาจักรและพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
คําสําคัญ การเชื่อมโยงองคความรูสมุนไพรไทย,ภูมิปญญาดั้งเดิม,การสงเสริมวัฒนธรรมสุขภาพ

913

2

Abstract
The purposes of this study are 1) to study knowledge concerning herbal products based on Thai wisdom
from generation to generation , and 2) to study the processes of developing and conserving local Thai herbal
products to be exported internationally. Qualitative Research methodologies include in-depth interview with the
3rd generation owners of Uthai Prasit company and participatory observation with documentary study.
The research findings are as follows;
1. Knowledge concerning herbal products of Uthai Prasit company has been passed on from the 1st
generation’s traditional Thai intellect in the form of local doctors using traditional Thai medicine to treat various
diseases regardless of the patients’ genders and ages. This knowledge and local traditional Thai medical practice
has been expanded as a science in 2nd generation’s traditional Thai medicine under doctor LookIn’s medical
recipe, and this knowledge of Thai herbs and local Thai medicine are well-known in Pracheenburi province and its
vicinity.
2. The processes of developing and conserving Thai herbs based on knowledge of doctor LookIn’s
medical recipe have been adapted as follows;
2.1 Knowledge of doctor LookIn’s medical recipe has been connected with Internationality in terms of
medical production based on Public Health Department regulations concerning traditional Thai medicine.
2.2 Such method of production as grinding has been changed to using machines in factory production
including changing the products types to health promotion products with various types of Thai herbs for improving
human immune systems not for curing diseases.
2.3 The use of marketing strategies has been employed in product distribution throughout the country
with the help of traditional Thai medicine pharmacists in providing knowledge and insight about the products.
Moreover the use of product distribution via electronic media increases the sale of health promotion products
throughout the country and the Thai-Cambodia border areas.
Key words : The Combination of Thai Herbs from Local Wisdom Health and Cultural Products and Local
Learning Centre
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บทนํา
ภูมิปญญาเปนผลผลิตทางปญญาและเปนองคความรูที่มีคุณคา ยาและสมุนไพรไทยจัดเปนภูมิปญญาที่ปรากฏในทุกภูมิถิ่น เมื่อ
ไดนํามาศึกษาสังเคราะหและทําการเชื่อมโยงระหวางองคความรูดั้งเดิมกับความรูเชิงประจักษทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีก็จะ
สงผลในดานการใชประโยชนกับการสงเสริมสุขภาพ การบําบัดรักษาโรค ซึ่งกระบวนการศึกษายาและสมุนไพรไทยไดถูกนํามาศึกษา
อยางเปนระบบในการศึกษาการแพทยแผนไทย การประยุกตไปสูอาชีพที่สัมพันธกับการแพทยแผนไทย อาทิ การนวด แพทยแผนไทย
สปาไทย ยาและสมุนไพรไทย เปนตน ในการกลาวถึงการแพทยแผนไทย โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จัดเปน
แหล ง กําเนิด และการเรี ย นรู ด านการแพทย แ ผนไทยและเป นต นแบบในการใช ย าและสมุ นไพรไทยมาร วมใช เป นยาสามั ญ ประจํา
โรงพยาบาลพรอมการจัดจําหนายไปยังพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ
นอกจากชื่อเสียงของโรงพยาบาลอภัย ภูเ บศร ในด านการใชยาซึ่งผลิตจากผลิตภั ณฑ ของสมุนไพรไทยดังที่ กลาวมาแลว ใน
จังหวัดปราจีนบุรีเคยมีภูมิหลังทางประวัติศาสตรในดานการดูแลหัวเมืองดานตะวันออกซึ่งเปนยุทธศาสตรของประเทศในยุคที่ผานมา ใน
สมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีเจาพระยาอภัยภูเบศร (ชุม อภัยวงศ) ขาหลวงใหญประจํามณฑลพระตะบองทานมีขาราชการที่ใกลชิดชื่อขุนอุทัย
ประสิ ทธิ์ ทํ าหนาที่ เป นแพทย ประจําตัวที่มี ความรู เรื่ องยาและสมุ นไพรเพื่อใช รั กษาโรคและ การส งเสริ ม สุข ภาพ ภายหลั งเมื่ อ
เจ าพระยาอภัย ภูเ บศร (ชุม อภัย วงศ ) มารั บราชการเป นเจาเมืองปราจีนบุ รีจนถึ ง สมั ยรั ช กาลที่ 6 ขุนอุทั ยประสิ ทธิ์คงเปนแพทย
ประจําตัวของเจาเมืองรวมถึงเปนแพทยประจําตระกูล ซึ่งเปนที่รูจักอยางแพรหลายในพื้นที่ปราจีนบุรี ภายหลังเมื่อขุนอุทัยประสิทธิ์
เสียชีวิต จากองคความรูดานยาและสมุนไพรไทยไดสืบทอดตอกันมาถึงรุนที่ 2 ใหกับทายาทซึ่งชาวบานเรียกหมอลูกอินทร หรือนายธีระ
บุญภักดี จากนั้นทานไดดําเนินการตามขั้นตอนของการนําสมุนไพรมาเปนยารักษาโรคไดตามใบอนุญาต เมื่อหมอลูกอินทรทานสอบขึ้น
ทะเบียนเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณสาขาเวชกรรมและเภสัชกรรม ในป พ.ศ. 2483 และ พ.ศ. 2490 ตามลําดับ ทานสามารถ
ประกอบอาชีพเปนหมอรักษาคนไขมาตลอดชีวิตจวบจนถึงป พ.ศ. 2540 ทานไดรับคัดเลือกจากกระทรวงสาธารณสุขใหเปนผูมีวุฒิดาน
การแพทยแผนไทย ความรูดานยาและเวชภัณฑสมุนไพรไทยไดนํามาเปนองคความรูดานการแพทยแผนไทยสืบตอมา โดยมีทายาทรุนที่
3 ชื่อ
คุณถวัลย บุญภักดี บุตรชายหมอลูกอินทรไดดําเนินการสืบทอดองคความรูผลิตภัณฑสมุนไพรจากบรรพบุรุษรุนที่ 1 ที่สั่งสม
มารวม 100 ป มาจัดตั้งบริษัทอุทัยประสิทธิ์ จํากัด ที่จังหวัดปราจีนบุรีมารวม 15 ป พรอมการนําเอาองคความรูดั้งเดิมมาประยุกตใช
ในสัง คมไทยยุ คป จจุบั นภายใต ชื่อยาอุทัย ประสิ ทธิ์ ซึ่ง ประกอบด วยหมวดยาที่ สัม พั นธกับ วิถีชี วิตรวม 10 หมวด ยาสุ ภาพบุ รุ ษ ยา
สุภาพสตรี ยาเด็ก ยาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ยาแกไข ยาบํารุงรางกาย ยาบํารุงหัวใจ ยาแกปวดเมื่อย เวชสําอางค ยาเดียว รวม
ชนิดของยาที่ผลิตมีกวา 100 ชนิด
จากองคความรูตํานานยาอุทัยประสิทธิ์ (หมอลูกอินทร) ซึ่งเปนยาสามัญประจําทองถิ่นปราจีนบุรี และทองถิ่นใกลเคียงและ
เปนยาไทยที่ไดมีการสืบทอดสืบสานมา 3 ชั่วอายุ ซึ่งองคความรูทั้งหมด ถาหากมิไดมีการรวบรวมและสังเคราะหในมิติภูมิปญญาไทยสู
ความเปนสากลเพื่อการดูแลสุขภาพก็จะสงผลใหสถานศึกษาละเลยโอกาสในมิติภูมิปญญาไทยสูความเปนสากลเพื่อการดูแลสุขภาพ ใน
การนําองคความรูของทองถิ่นมาเปนพื้นฐานการศึกษาเพื่อใหเปนประโยชนการนําความเปนไทยสูความเปนสากลความสําคัญของยาไทย
จากพระราชปรารภองครัชกาลที่ 5 ตอนหนึ่งเกี่ยวกับการแพทยแผนไทยพระองคทรงตรัสความวา ( วีระศักดิ์ จันทรสงแสง (2556) )
“ขอเตือนวา หมอฝรั่งนั้นดีจริง แตการใชยาไทยสูญหญา (คัดลอกจากตนฉบับ) หาไมหมอไทย ควรจะไมใหมีตอไปภายหนา
หญาควรมีไวบาง ถาวาสวนตัวของฉัน สมัครกินยาไทย และยังวางใจหญาอุนใจในหมอไทย”
จากพระราชปรารภดังที่กลาว และความตื่นตัวของประเทศไทยดานการแพทยของไทย อีกทั้งผลดีในการสืบสานภูมิปญญาไทย
จากตํานานยาอุทัยประสิทธิ์สูมาตรฐานสากลของผูจัดจําหนาย ซึ่งองคความรูดั้งเดิมของยาและสมุนไพรแตละประเภทที่เคยสัมพันธกับ
วิถีชีวิตของคนไทยในภูมิถิ่นดั้งเดิมมากอน จากการรวบรวมองคความรูของยาทั้ง 10 หมวด และทําการศึกษาในมิติการแพทยแผนไทย
รวมกับการศึกษาทางมานุษยวิทยา กอใหเกิดผลดีในการนําองคความรูดั้งเดิมดานการรักษาสุขภาพและใหแหลงผลิตยาและสมุนไพรไทย
เปนแหลงเรียนรูภูมิป ญญาไทยของทองถิ่น รวมกับการพัฒนาเปนยาและสมุนไพรไทยจําหนายในประเทศและประเทศกัมพูชา ผลที่
ปรากฏจะเกิดประโยชนทั้งผูผลิต ผูบริโภคและสถานศึกษาลวนไดนําเอาภูมิปญญาไทยดั้งเดิมมาขยายผลดานการสรางมูลคาเพิ่มทาง
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจในปจจุบันและอนาคต
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาองคความรูผลิตภัณฑสมุนไพรซึ่งเปนภูมิปญญาไทยดั้งเดิมในบริบทของภูมิถิ่นจากอดีตสูปจจุบัน
2. เพื่อศึกษากระบวนการอนุรักษและพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรไทยของทองถิ่นใหขยายผลเปนชุดความรูของภูมิปญญาไทย
เชื่อมโยงกับความเปนสากล
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ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาในเรื่องนี้กําหนดขอบเขตในการศึกษาสั งเคราะหรวบรวมขอมูลจากภูมิปญญาไทยสู การเป นสินคาที่สงเสริมดาน
วัฒนธรรมสุขภาพของพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการศึกษา
1. ทฤษฎีการดูแลสุขภาพแบบองครวม
สุขภาพแบบองครวม (Holistic Health) เปนการมองสุขภาพเชิงบวก จะใหความสําคัญกับสุขภาวะของชีวิต (Wellness)
แบบตอเนื่อง หมายถึง ภาวะที่สมดุล สอดคลอง กลมกลืน พึ่งพาอาศัยกันและกันในมิติทางกาย มิติทางจิตใจ และมิติทางจิตวิญญาณ
ภายในสมดุลและระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอม โดยเนนการดูแลสุขภาพกายอยางมีแบบแผน การมีสุขภาพดีที่ตนเองเปนผูกําหนด เปนผู
ไดรับผลและเปนผูประเมินสุขภาพตนเอง การดูแลสุขภาพแบบองครวมจะเปดโอกาสใหหลากหลายวิธีการ ทั้งวิธีการรักษาโรคแบบเดิม
และวิธีการรั กษาโรคแบบทางเลื อก กระบวนการดู แลสุขภาพแบบองค รวมจะเป นกระบวนการสรางและสนับ สนุนให บุค คลมีค วาม
ตระหนักในตนเอง (พิมพนิภา บัวชุม 2554, 156-159) ซึ่งสัมพันธกับแนวคิดในเรื่อง สุขภาพ ความเจ็บปวย และการแพทยกอนการรับ
องค ความรู แบบตะวันตก พบวาการรักษาชีวิต ของมนุษย ตามแนวคิ ดทฤษฎี ทางมานุษยวิท ยา พบวาเรื่ องราวเกี่ยวกับสุ ขภาพความ
เจ็บปวย และการเยียวยารักษาโรค มีความเกี่ยวของกับพิธีกรรมทางศาสนา วิถีชีวิต ที่สัมพันธกับสังคมและวัฒนธรรมของมนุษยตามชาติ
พันธุ (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย บรรณาธิการ . 2548)
2. ทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรม
นวัตกรรมเปนแนวคิด การประดิษฐสิ่งใหมๆ ซึ่งเปนประโยชนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยและสนองตอบกับความ
ตองการของผูคนในการยอมรั บผานการศึกษา การรับรูการเรียนรู ดวยตนเอง การเชื่ อมโยงขาวสารให สัมพันธกันกับความรู เดิม การ
กระตุนใหเกิดการตัดสินใจ การประเมินคาขาวสาร ซึ่งองคประกอบที่สนับสนุนใหเกิดการยอมรับประกอบดวย บรรทัดฐานของระบบ
สังคม การมีใจกวางยอมรับตอการเปลี่ยนแปลง และการมีบูรณาการของการสื่อสาร หากนวัตกรรมไดสงผลในการนําประโยชนดานการ
เพิ่มรายไดและงายตอการนําไปใชก็จะสงผลในการยอมรับนวัตกรรม (ประภาเพ็ญ สุวรรณ 2526, 110-111)

วิธีการดําเนินงาน
1. ศึกษาเอกสารทางประวัติศาสตรและเอกสารซึ่งเกี่ยวของกับพื้นที่ปราจีนบุรี
2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการผลิตยาของบริษัทอุทัยประสิทธิ์
3. สนทนากลุมกับทายาทและผูเกี่ยวของในองคความรูของยาสมุนไพรหมอลูกอินทร
4. สัมภาษณเชิงลึกกับทายาทรุนที่ 3 (คุณถวัลย บุญภักดีและคุณเฉลยพร บุญภักดี)
5. สัมภาษณผูผลิตยาในบริษัทอุทัยประสิทธิ์และผูจําหนาย ผูใชยาจํานวน 20 คน
6. นําผลการศึกษาทั้งหมดเสนอเบื้องตนกับทายาทรุนที่ 3 เพื่อตรวจสอบ
7. ปรับและแกไขนําเสนอในบทความวิจัยระดับชาติ
8. จัดพิมพงานวิจัยฉบับสมบูรณ
ผลการศึกษา
1. องคความรูผลิตภัณฑสมุนไพรซึ่งเปนภูมิปญญาไทยกับการสังเคราะหในบริบทของภูมิถิ่นจากอดีตสูปจจุบัน
1.1 องคความรูดานสมุนไพรไทยและหมอพื้นบานที่สืบทอดมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 โดยขุนอุทัยประสิทธิ์ที่เคยเปนหมอ
ประจําตัวของเจาพระยาอภัยภูเบศร (ชุม) ในยุคนั้นทานไดรับ การยกยองใหเปนหมอหลวง ซึ่งหมายถึงหมอของเจานาย จากขอมูลใน
หนังสือที่เกี่ยวของกับประวัติของเจาพระยาอภัยภูเบศร (ชุม) พ.ศ. 2435 – 2443 และขาราชการชั้นผูใหญในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย
จะพบวาผู เ ปนเจานายและครอบครั วจะมี หมอประจําตัว สํ าหรั บ ขุ นอุทั ย ประสิ ท ธจัด เปนหมอที่มี ง านและหนาที่ ประจําซึ่ง ต อง
รับผิดชอบคอนขางมาก กลาวคือ ตองดูแลสุขภาพของเจาพระยาอภัยภูเบศร (ชุม) พรอมกับหมอม 40 ทาน บุตรและธิดาของทานเจา
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(6 กุมภาพันธ 2560)
เมือง 44 คน (วีระศักดิ์ จันทรสงแสง, 2556 : 61) และจากการสัมภาษณเชิงลึกคุณถวัลย บุญภักดี
ซึ่งคุณถวัลยรับฟงมาจากคุณหมอลูกอินทร (บุตรชายของขุนอุทัยประสิทธิ์) สรุปไดวาขุนอุทัยประสิทธิ์จะตองดูแลในการจัดหาสมุนไพร
ไทยที่ชวยสงเสริมใหทานเจาเมืองมีสุขภาพแข็งแรง จึงตองสืบคนยาบํารุงรางกายใหดูดี ไมออนแอ อีกทั้งเสริมความสงางาม ไมมีโรคภัย
ไขเจ็บ จึงเปนที่มาของยาและสมุนไพรบํารุงบุรุษ สวนสตรีมีทั้งฝายที่มีบุตรแลวและอยากมีบุตรก็ตองดูแลสุขภาพในการรับประทาน
ยาบํารุงสตรีใหมีผิวพรรณดี มีเลือดฝาด สวนบุตรธิดา รวมทั้งบริวารของทานเจาเมืองก็จะมีโรคทั่วไปแบงเปนกลุมเด็ก กลุมหญิงสาวมี
ประจําเดือน กลุม วัยทํ างานล วนแตมี การเฝาระวังด านการสรางภู มิคุม กันในลั กษณะของการใชย าและสมุนไพรเพื่อสงเสริ มสุข ภาพ
หากมีอาการปวยทานขุนอุทัยประสิทธิ์จะทําหนาที่เปนหมอรักษาโดยใชยาสมุนไพรประเภทตม จัดเปนชุดและดูแลรักษาจนหายจาก
อาการปวย
ยาและสมุนไพรไทยของทานขุนอุทัยประสิทธิ์เปนการใชตัวยาซึ่งใชผลิตภัณฑมาจากปาในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา ในยุค
นั้นใชวัตถุดิบจากธรรมชาติ เชน เขากวางออน กระดูกเสือโครง เปนตน และพืชสมุนไพรอื่นๆ ที่มีอยูในพื้นที่สามารถใชเปนยารักษาโรค
ในยุคนั้นได
1.2 จากยาและสมุนไพรที่ใชรักษาโรคและสรางภูมิคุมกันโรคของขุนอุทัยประสิทธิ์ ไดถูกถายทอดมายังทายาทรุนที่ 2 ชื่อ
นายธีระ บุญภักดี หรือเรีย กวาหมอลู กอินทร ที่ไดทํางานรวมกับ ขุนอุทัยประสิ ทธิ์ในฐานะเปนผูช วยแพทย และชวยจัดหาตัวยา
สมุนไพรหลายชนิดมาผานกระบวนการในการผลิตเปนยาไทย ซึ่งในการทํางานจะมีผูคนชวยงานคอนขางมากและผูเปนกําลังหลัก คือ
นางวินิตย บุญภักดี ภรรยาของนายธีระ บุญภักดี ปจจุบันยังมีชีวิตอยูและอายุ 103 ป ทานเลาวา เคยบดยาไทยทุกวันใหทานขุนและ
หมอลูกอินทรโดยชนิดของสมุนไพรตองใหชาวบานในทองถิ่นนํามาสง จากนั้นจะนํามาตากแหงเพื่อเตรียมบดเปนยาไทย ในยุคของหมอ
ลูกอินทรไดเปดบานรักษาโรคในอําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้โดยทานไดสอบผานการขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบโรคศิลปะแผน
โบราณ สาขาเวชกรรมและเภสัชกรรมในป พ.ศ. 2483 และ พ.ศ. 2490 ในป พ.ศ. 2540 ทานไดรับคัดเลือกจากกระทรวงสาธารณสุข
ใหเปนผูมีวุฒิดานการแพทยไทย ความตอเนื่องในการสืบสานองคความรูดานยาและสมุนไพรไทยของขุนอุทัยประสิทธิ์ จากปลายสมัย
รั ช กาลที่ 5 ได ถ า ยทอดมาเป นองค ค วามรู ที่ เ ชื่ อมโยงกับ กลไกในการรั ก ษาโรคตามแบบแพทย แ ผนไทย โดยองค ค วามรู ทั้ ง หมด
(จากรุนที่ 1 ถึงรุนที่ 2) ไดเชื่อมโยงองคความรูดานยาสมุนไพรและการแพทยแผนไทย โดยนําศาสตรดั้งเดิมมาประยุกตใชตามเกณฑ
คุณภาพการรักษาโรคของกระทรวงสาธารณสุขภายใตความเชื่อและความไววางใจของคนในทองถิ่น จากความเขาใจของหมอลูกอินทร
กับวิถีชีวิตของชาวบานมายาวนาน หมอลูกอินทรจึงเปนที่พึ่งของชาวบาน โดยชาวบานที่อยูหางไกลมาเขาทําการพักรักษาตัวในบานหมอ
ลูกอินทรพรอมการปฏิบัติตนเปนผูปวย และใชชีวิตในการพักรักษาฟนฟูตนเอง ภายหลังจากเปนปกติชาวบานและเครือญาติก็จะให
ความเคารพพรอมความไววางใจในคุณภาพรวมประสิทธิภาพในสรรพคุณของยาหมอลูกอินทรประเภทยาบํารุงรางกายชาย หญิง ยา
รักษาโรคในกลุมเด็ก
องคความรูในการผลิตยาบํารุงรางกายและยารักษาโรคจากสมุนไพรไทยของหมอลูกอินทรไดมีการจัดเก็บเปนตํารายาหมอลูก
อินทร ซึ่งมิไดเผยแพรเปนศาสตรวิชาการ หากแตคนใกลชิดจะมีความรูรวมในตัวยาที่ใชเพราะการผลิตยาไทยจากสมุนไพรตองผานการ
ตากแหง การบดที่ใชเวลาในการผลิตรวมกับศิลปะในการรักษาโรค ซึ่งผูรวมงานของหมอลูกอินทร สังเกตการณใหยาไทยกับผูปวยเปน
ชุดยารักษาโรค ยาบํารุงรางกาย และคําแนะนําในการปฏิบัติตนของผูรับยาเพื่อใชยาและสมุนไพรใหเกิดคุณประโยชนกับสุขภาพของแต
ละบุคคล องคความรูทั้งหมดไดจัดเก็บอยางเปนระบบที่ผูใกลชิดและทายาทนํามาเปนหลักในการผลิตยาและสมุนไพร ในรุนที่ 3
ขอ 2 เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาและการอนุรักษผลิตภัณฑสมุนไพรไทยของทองถิ่นขยายผลเปนชุดความรูภูมิปญญาไทยสู
ความเปนปจจุบัน
ในการดําเนินงานดังที่กลาวนี้เริ่มตนจากการอนุรักษผลิตภัณฑสมุนไพรไทยซึ่งเปนชุดความรูจากขุนอุทัยประสิทธิ์ บุญภักดี
มาถึงทายาท (หมอลูกอินทร) นับเปนกลุมผูสืบทอดองคความรูยาและสมุนไพรไทยเฉพาะของบุคคลมาทําการเชื่อมโยงกับการแพทยแผน
ไทยอีกทั้ง ทําการควบคุ มคุณภาพสูความเปนสากล ในขั้นตอนนี้ดําเนินการโดยทายาทรุนที่ 3 คุณถวัลย บุ ญภักดี และคุ ณเฉลยพร
บุญภักดี ซึ่งทั้ง 2 ทานไดดําเนินงานในฐานะผูสืบทอดโดยเริ่มจาก
1. รวบรวมความรูทางดานยาและสมุนไพรไทยของทานขุน (รุนที่ 1) และหมอลูกอินทร (รุนที่ 2) ซึ่งเคยรวบรวมไวเปนตํารายา
ที่ห ลากหลายพร อมการตรวจสอบข อมู ลทั้ ง หมดจากคุ ณแม วินิต ย บุ ญ ภักดี บุ คคลที่ เคยร วมดํ าเนินงานตั้ ง แตรุ นที่ 1 และรุ นที่ 2
ตลอดจนความรูเรื่องยาและสมุนไพรไทยจากญาติพี่นองมาชวยกันขยายผลองคความรูดั้งเดิมใหเกิดความเปนรูปธรรม และวางแผนการ
ผลิตเชิงการตลาดมากกวาการใชเปนยาสมุนไพรเฉพาะในพื้นที่ปราจีนบุรีดั้งที่เคยปฏิบัติในรุนที่ 2
2. การศึกษาวิชาแพทยแผนไทย ซึ่งทายากรุนที่ 3 (คุณถวัลย และคุณเฉลยพร บุญภักดี) ไดทําการศึกษาการแพทยแผนไทย
ของสถาบันการแพทยแ ผนไทย กระทรวงสาธารณสุข โดยใชเวลาศึกษารวม 4 ป จนทั้ งสองทานสามารถนํามาใชในการผลิ ตยาและ
สมุนไพรไทยตามระเบียบและกฎหมายที่รองรับคุณภาพยาและสมุนไพรไทย
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3. การสังเคราะหองคความรูดานยาและสมุนไพรไทยจากคนรุนที่ 1, 2 ใหเกิดการรักษาคุณคาดั้งเดิม หากแตตองปรับการใช
วัส ดุใ หมที่ มี คุณคาและฤทธิสรรพคุ ณในการปองกันและการรักษาโรค โดยใช การเที ย บเคี ยงกับ ตํ าราเที ยบผลของตั วยาในกลุม ที่ มี
สรรพคุณใกลเคียงกัน เพื่อใชในการผสมเปนยาของบริษัทอุทัยประสิทธิ์ที่มีการจัดตั้งเปนโรงงานผลิตตามเกณฑของกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งผลที่ปรากฏหลังจากการไดรับอนุญาตใหดําเนินงานไดจากชวงเวลา 15 ป บริษัทอุทัยประสิทธิ์สามารถผลิตยาไดมากกวา 100 ชนิด
รวม 10 หมวด โดยกลุมยาที่ผลิตใหมประเภทเวชสําอางและเครื่องหอม อันประกอบดวย เครื่องสําอางที่ผลิตจากสมุนไพรใชเปนสบูลาง
หนา ครีมทาผิวเปนตน
จากชวงเวลา 15 ป ของการประกอบธุร กิจยาและสมุ นไพรไทยของบริ ษัทอุทั ยประสิ ท ธิ์ พบวา ทายากรุนที่ 3 ได ทํ าการ
เชื่อมโยงองคความรูของขุนอุทัยประสิทธิ์ หมอลูกอินทรมาเปนยาไทยเพื่อสงเสริมสุขภาพดังปรากฏในตารางแสดงชนิดและสรรพคุณยา
และกลุมผูใชยา
ตารางแสดงชนิดและสรรพคุณยาและกลุมผูใชยา
ชื่อยา (เดิม)

สรรพคุณ

ปรับสภาพรางกายใหอยูในสภาพสมดุลย
ระบบยอย ระบบขับถาย ดีขึ้น หลับสนิท
2.ยาสตรีหมอลูก บํารุงโลหิต มีประจําเดือนผิดปกติ
อินทร
เปนลิ่มเปนกอน มีกลิ่น กระชับมดลูก
3.ยาบุญภักดิ์ บํารุงประสาท บํารุงฮอรโมน กระดูกพรุน
หมอลูกอินทร ชวยผอนคลายความเครียด รอนวูบวาบ
บํารุงรางกายสําหรับทานสุภาพบุรุษ เพิ่ม
4.ยาบํารุง
รางกาย(ชาย) สมรรถภาพใหแข็งแรง ปองกันตอมลูกหมาก
5.ยาแกน้ําเหลือง มีผื่นหรือ ตุมคันตามผิวหนัง เปนแผล
เสีย
มีตุมเปนน้ําเหลืองตามรางกาย
6.ยาบรรเทา ริดสีดวงทวาร ที่มีหัวทั้งภายในและภายนอก
ริดสีดวงทวาร มีอาการอักเสบ จะทําใหยุบและแหง
แกอาการกรดไหลยอน จุกเสียดเรื้อรัง
7.ยาประสะ
เจตพังคี
มีลมเปนกอนบริเวณยอดอก ลิ้นป
8.ยาธรณีสันฑะ เปนยาระบาย ขับเมือกมันในลําไส แกกษัย
ฆาต
แกเสนเอ็นตึง ลมอัมพาต ขัดยอก
1.ยาบํารุงหมอ
ลูกอินทร

9.ฟาทะลายโจร
แคปซูล

แกไขหวัด ฆาเชื่อหวัด รอนใน เจ็บคอ

ทอนซิลอักเสบ ปวดศีรษะ ปวดขอ
10.ยาเบญจโลก แกไขพิษ ไขกาฬ กระทุงพิษไขตางๆ
วิเชียร
มีไขรวมกับผื่นหรือตุมและถอนพิษผิดสําแดง
11.อบเชยเทศ ชวยขับลม แกออนเพลีย บํารุงหัวใจ
แคปซูล
ลดน้ําตาลในเลือด
12.ยาประสะ สําหรับหญิงหลังคลอดบุตร ในระหวางใหนม

ความนิยม
เกา ใหม
ปาน
มาก
กลาง

กลุมผูใช
สุภาพบุรุษ/
สุภาพสตรี
สุภาพสตรี
สตรี (วัย
ทอง)
สุภาพบุรุษ
ผูเปนโรค
ผูเปนโรค
ลูกคาทั่วไป
ผูเปนโรค
ผูเปนโรค
ผูเปนโรค
ผูเปนโรค
สุภาพสตรี
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น้ํานม

บุตร ทําใหมีน้ํานมมากขึ้น สะอาดบริสุทธิ์

13.ยาตรีผลา
แคปซูล

เปนยาระบายออนๆ สามารถทานประจํา
เพื่อขับเศษอาหารลางสารพิษตกคาง

14.ยาขับลมหมอ ขับลมในเสน ในกระดูก ทั่วรางกาย
ลูกอินทร
ทีท่ ําใหปวดเมื่อย สามารถลางสารพิษออก
ยับยั้งการสรางไขมันสวนเกิน หนาทอง ตน
15.ยานรี
ขา

ลูกคาทั่วไป
ลูกคาทั่วไป
ลูกคาทั่วไป
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ชื่อยา (เดิม)
16.ขมิ้นชัน
แคปซูล
17.ยาดม
พิมเสนน้ํา
18.ยาหมอง
เสลดพังพอน

สรรพคุณ
รักษาแผลในกระเพาะอาหารและลําไส
แกโรคกระเพาะ ลดการอักเสบใน
กระเพาะ
ใชดมบรรเทาอาการวินเวียนศีรษะ
หนามืด
คัดจมูก
ใชทาเพื่อบรรเทาอาการปวด บวม ผื่น
คัน
จากพิษแมลงกัดตอย และแกปวด
เมื่อย
กําจัดกลิ่นตัว ฆาเชื่อราแบคทีเรีย

19.สบู
ทองพันชั่งหมอ
กําจัดสิว ฝา จุดดางดําบนใบหนา
ลูกอินทร
ใชทาบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ
20.พิมเสนน้ํา หนามืด
คัดจมูก เคล็ดขัดยอก ปวดขอ
21.ยากวาดคอ ลดไข เปนเม็ด เปนฝา ทานนมไมได
หมอลูกอินทร ลิ้นกระดาง คางแข็ง ทองอืด
แกพิษไข พิษรอนภายใน กระหายน้ํา
22.ยาประสะ
คอแหง รอนรุม กระสับกระสาย ทําให
จันทนแดง
ชุมคอ
23.ยาแกไข
แกไข แกปวดศีรษะ ไขเปลี่ยนฤดู
จันทนลีลา
แกรอนใน แกช้ําใน ชวยใหเลือดเลี้ยง
24.ใบบัวบก สมอง
แคปซูล
หลอดเลือด หัวใจ ไมทําใหหลอดเลือด
เปราะ
25.ยาหอมหมอ เมื่อมีอาการวิงเวียนศีรษะ หนามืดจะ
เปนลม
ลูกอินทร
(ชนิดเม็ด)
บํารุงหัวใจ แนนหนาอก
26.ยาหอมหมอ เมื่อมีอาการวิงเวียนศีรษะ หนามืดจะ
เปนลม
ลูกอินทร
บํารุงหัวใจ แนนหนาอก
(ชนิดผง)

ชวยใหหลอดเลือดไหลเวียนโลหิตไดดี
ลดไขมันและคอเลสเตอรอลสูง
ลดความดันโลหิตสูง ความเครียด ปวด
28.ยาบํารุงธาตุ ศรีษะ
ละปรับสภาพของรางกาย
29.ยาแคปซูล บํารุงตับ สรางความสมดุล ของไขมัน
27.กระเทียม
แคปซูล

เกา

ใหม

ความนิยม
ปาน
มาก
กลาง

กลุมผูใช
ลูกคาทั่วไป
ลูกคาทั่วไป

ลูกคาทั่วไป

ลูกคาทั่วไป

ลูกคาทั่วไป
ลูกคาทั่วไป
ลูกคาทั่วไป
ลูกคาทั่วไป
ลูกคาทั่วไป

ลูกคาทั่วไป

ลูกคาทั่วไป

ลูกคาทั่วไป
ผูเปนโรค
ลูกคาทั่วไป
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ผสมลูกใตใบ
30.ยาอมฟา
ทะลายโจร
31.ยาบรรเทา
อาการปวด
เมื่อย
32.ยาอํามฤค
วาที

ในตับ
มีผลใหสายตาดี รักษาอาการดีซาน
แกเจ็บคอ
แกปวดเมื่อยตามรางกาย แขน ขา
ตามขอ
อาการแขน ขาออนแรงและอัมพฤกษ
แกไอ ขับเสมหะ ลดน้ํามูก ไอหืดไอ
หอบ
ไอเสียงแหบแหง แกเจ็บคอ ไมทําให
งวงนอน

ลูกคาทั่วไป
ลูกคาทั่วไป

ลูกคาทั่วไป
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จากตารางแสดงชนิดและสรรพคุณยาและกลุมผูใชยา พบวาบริษัทอุทัยประสิทธิ์ ไดผลิตยาจําแนกเปนยาเกาที่สืบทอดจาก
ภูมิปญญาดั้งเดิมจํานวน 32 รายการ ผลิตภัณฑยาที่จําหนายไดสูงสุด ชื่อยาธรณีสันฑะฆาตยังคงเปนยาที่ไดรับความไดวางใจของลูกคา
ในทองถิ่น และตางจังหวัดโดยเฉพาะในภาคอีสานกับพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสระแกว ยาเกาของหมอลูกอินทรไดนํามาบรรจุ
ภัณฑใหทันสมัยสะดวกตอการนําไปใชพรอมมีคําอธิบายสรรพคุณตามขอกําหนดของกระทรวงสาธารณะสุข รวมกับการสรางความเขาใจ
ใหยาและสมุนไพรไทยใชเพื่อการสงเสิมสุขภาพ เพื่อแสดงถึงชนิดและสรรพคุณของยาเกาจึงคงชื่อยาเดิมไว
ชนิดและสรรพคุณของยาและสมุนไพรดั้งเดิมไดทําการสืบทอด พรอมการใหขอมูลกับผูซื้อในดานการใชรวมกับการแพทยแผน
ปจจุบัน และสรางความเขาใจใหกับผูใชยาและสมุนไพรไทยเปนยาบํารุง มิใชยารักษาโรค หากจะนําไปใชเพื่อการรักษาโรคใหใชเปนยา
สามัญประจําบานเทานั้น เนื่องจากความนิยมของคนในยุคปจจุบันในการนํายาและสมุนไพรไทยมาใชเปนยาสามัญทั่วไปรวมกับการใช
เพื่อสงเสริมความงาม บริษัทอุทั ยประสิทธิ์ จึงทําการผลิตยาใหม โดยประยุกตจากยาและสมุนไพรดั้งเดิมมาเปนสินคารวมกับยาและ
สมุนไพรเกาซึ่งจะสนองความตองการดานการตลาดในยุคปจจุบัน
การอภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึกษาในดานการอนุรักษภูมิปญญาไทย พบวา การอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความเปนรูปธรรมจะสงผลกับการสืบ
สาน สืบทอดที่มีผลตอการสรางมูลคาเพิ่มทางวัฒนธรรม ซึ่งสัมพันธกับงานศึกษาของกลุมศึกษาภูมิปญญาไทย เปนกลุมที่ใหความสําคัญ
กับ การอนุรั กษม รดกทางวัฒ นธรรม ประเภทโบราณสถาน โบราณวัต ถุ ซึ่ง การอนุรั กษจะคงรั กษาความงดงามในรูป แบบเดิม ของ
โบราณสถานรวมถึงสภาพแวดลอม ทั้งนี้เพื่อความสวยงามแบบทรงคุณคาในความเปนไทย ในการศึกษาของโกมาตร จําเสถียรทรัพย
บรรณาธิการ (2548) เรื่องพหุลักษณทางการแพทยและสุขภาพในมิติสังคมและวัฒนธรรม งานศึกษาทั้งหมดไดสรางความเขาใจเรื่องของ
สุขภาพ ความเจ็บปวย เปนเรื่องที่สัมพันธกับหลักมนุษยวิทยา การแผนพื้นบาน และพิธีกรรมเกี่ยวกับการเจ็บปวยในสังคมตางๆ ลวนมี
ความสําคัญกับวิถีชีวิต และงานศึกษาพืชและสมุนไพรทองถิ่นรวมกับการมีสวนรวมของประชาชน จากงานศึกษาของ เสาวภา พรสิริพงษ
และวิชิต เปานิล (2541）รายงานการวิจัยเรื่องกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น และ อดุลย วุฒิจูรี
พันธ (2542) และ งานศึกษาของ สุริยา สมุทคุปติ์ และพัฒน กิติอาษา (2542) มานุษยวิทยากับโลกาภิวัตน
งานศึกษาทั้งหมดมีสัมพันธกับการศึกษาเพื่อการสรางมูลคาเพิ่มทางวัฒนธรรมและมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจที่สัมพันธกับมรดก
วัฒนธรรมไทยรวมกับการศึกษาดานการแพทยแผนไทย ดานการนวด การถายทอดความรูเปนการศึกษาจากการปฏิบัติการจริง กลุมที่ให
ความสําคัญในการวิเคราะหพื้นฐานองคความรูดานแพทยแผนไทยประยุกตจากพื้นฐานของศาสตรการนวดแผนไทยและสปา งานศึกษา
ของพิมพนภา บัวชุม (2554) เรื่อง การประยุกตใชภูมิปญญาพื้นบานอีสานในการนวดแผนไทยและสปา เพื่อการสรางมูลคาเพิ่มเชิง
พาณิชย พบวา องคความรูการนวดแผนไทยและสปาในภาคอีสาน ผูประกอบการสวนใหญเปนเพศหญิงอายุประมาณ 30 – 50 ป ผู
ใหบริการมีความรูดานการนวด การใชสมุนไพรโดยไดรับการอบรมจากเจาของผูประกอบการ ซึ่งความนิยมของลูกคายังมีความเชื่อถือใน
ผลิตภัณฑสมุนไพรที่ประกอบการนวด สําหรับการสรางมูลคาเพิ่มเชิงพาณิชยมีความสัมพันธกับสถานที่ การเลือกผลิตภัณฑที่มีความ
ปลอดภัยตอสุขภาพ งานวิจัยของอุดม อุดมวรรธนกุล (2545) เรื่องการถายทอดการนวดแผนไทยบานปาบง พบวา การถายทอดความรู
ดานการนวดแผนไทยบานปาบง เปนวิชาที่ถายทอดสืบทอดกันในครอบครัวซึ่งบรรพบุรุษเปนหมอพื้นบาน และยังเปนความนิยมของคน
ในชุ มชนโดยเฉพาะกลุมผู สูง อายุ งานศึ กษาของพรทิ พย วีร ะพั นธุ (2548) เรื่อง แนวทางการพัฒ นาภูมิ ปญญาการนวดแผนไทย :
กรณีศึกษากลุมอนุรักษนวดแผนไทย วัดบานดอน จังหวัดระยอง พบวา การนวดแผนไทยยังคงไดรับความนิยมตามรูปแบบหมอพื้นบาน
ที่สืบตอความรู งานศึกษาของจําเริญ หลวงอินทร (2546) การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเรื่องนวดแผนไทยเพื่อการอนุรักษภูมิปญญาไทยที่
มีคุณคาและพัฒ นาเปนหลักสู ตรทองถิ่น โดยพัฒนาหลักสู ตรมาจากความรูของชุมชนบานกูโนนเมื อง ซึ่ง องคค วามรูทั้ งหมดสามารถ
นํามาใชเปนประโยชนกับการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
สรุปและขอเสนอแนะ
การเชื่ อมโยงองคค วามรู ยาและสมุนไพรจากภู มิป ญ ญาดั้ งเดิ มจากตํ านานยาหมอลู กอินทร ม าจัด จําหนายโดยบริ ษัทอุทั ย
ประสิทธิ์ในปจจุบัน พบวา การดําเนินงานทั้งหมดรวมรอยปสามารถสรุปได 3 ยุค ในยุคแรกเปนยุคสะสมองคความรูโดยขุนอุทัยประสิทธิ์
เปนยุครับความรูโดยการจดจําและการนําความรูของทองถิ่นมารักษารวมกับการพึ่งพายาและสมุนไพรตามธรรมชาติของทองถิ่นในพื้นที่
จังหวัดปราจีนบุรี และพื้นที่ดานตะวันออก เมื่อเขาสูยุคหมอลูกอินทรซึ่งเปนทายากรุนที่ 2 ไดนําองคความรูดานยาและสมุนไพรของ
ทองถิ่นมาเปนศาสตรของหมอพื้นบาน และสอบใบอนุญาตตามขอกําหนดของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสามารถรักษาผูปวยในทองถิ่น
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พรอมการเปดสถานรักษาโรคในอําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรีภายหลังจากหมอลูกอินทรถึงแกกรรม ทายาทรุนที่ 3 เปนผูรับสืบทอด
ความรูตํ ารายาและเขารับการศึ กษาการแพทยแ ผนไทยของสถาบันการแพทยแผนไทย กระทรวงสาธารณสุ ข เปนผูริเ ริ่ม ประยุกต
ปรับเปลี่ยน ผลผลิตจากภูมิปญญาดั้งเดิมมาเปนสินคาสงเสริมสุขภาพ โดยใชวิทยาการทางวิทยาศาสตรรวมกับการวางแผนการตลาด
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการรับรองคุณภาพของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสงผลใหกระบวนการผลิตสินคาเปนไปตามหลักเกณฑ
ของกระทรวงสาธารณสุข รวมกับความตองการของลูกคายุคปจจุบัน โดยบริษัทยังคงรักษาคุณภาพตํารายาของหมอลูกอินทรผสมผสาน
กับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้นการรับ ปรับ เปลี่ยนในการเชื่อมโยงองคความรูดั้งเดิ มใหเปนสินคาวัฒนธรรม
สุขภาพและเปนแหลงหนึ่งที่เปนแหลงการเรียนรูของทองถิ่นไดสําเร็จในระดับหนึ่ง
ขอเสนอแนะ
องคความรูดานยาและสมุนไพรไทยในระดับชุมชนสมควรไดรับการขยายผลในการศึกษารวมกับสถาบันการศึกษาและการ
สรางเครือขายในชุมชนเพื่อศึกษาความโดดเดนของผลิตภัณฑและนําไปขยายผลในการสรางงานและรายไดใหกับประเทศ
1. การศึ กษาวิเ คราะห มิ ติ ท างวัฒ นธรรมที่ สัม พั นธกับ การแพทย แ ผนไทยด านยาและสมุ นไพร เพื่อสร างองค ค วามรู ด าน
วัฒนธรรมสุขภาพ
2. การสังเคราะหองคความรูการแพทยแผนไทยดานสมุนไพร เพื่อการสรางมูลคาเพิ่มเชิงพาณิชยในการสรางองคความรูสูการ
อาชีพ (ศิลป) เพื่อสรางองคความรูดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
3. การบูรณาการองคความรู ทั้งหมดดานวัฒนธรรม สุขภาพขยายผลในการพัฒนาตํานานยาอุทัยประสิทธิ์ใหเปนแหลงการ
เรียนรูของทองถิ่นดานสมุนไพรไทย
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ละครสรางสรรคเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กกําพราที่ไดรับผลกระทบจากเอดส
สุดาพร นิ่มขํา1 , กุสุมา เทพรักษ2
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชละครสรางสรรคเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็ก
กําพราที่ไดรับผลกระทบจากเอดส และเพื่อเปรียบเทียบทักษะทางสังคมกอนและหลังการใชละครสรางสรรคของเด็กกําพรา
ที่ไ ด รั บ ผลกระทบจากเอดส กลุ ม ตั วอย างที่ ใ ช ใ นงานวิจัย ครั้ ง นี้ คือ กําหนดขนาดกลุ ม ตั วอยาง โดยใช เกณฑ ร อยละ 15
ของจํ านวนประชากร จากนั้ น ผู วิจั ย ดํ า เนิ น การเลื อ กกลุ ม ตั วอย า งแบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive sampling )
จํานวน 20 คน โดยใช เกณฑ คื อ อายุ ร ะหวาง 10 -12 ป และเป นเด็ กกําพร าที่ ไ ด รับ ผลกระทบจากเอดส ระยะเวลา
ในการดําเนินการทดลอง 4 สัปดาหๆ ละ 2 วันๆ ละ 120 นาที รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 8 ครั้ง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
คือ แผนการจัด กิจกรรมละครสร างสรรค แบบวัด ทั กษะทางสั ง คมและแบบสั ง เกตทักษะทางสั งคม ในการวิจัย ครั้ ง นี้ใ ช
แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest – Posttest Design และวิเคราะหขอมูลโดยใชค าเฉลี่ยคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบความแตกตางดวย t-test for Dependent Samples
ผลการวิ จั ย พบว า เด็ ก กํ า พร า ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากเอดส มี ค ะแนนทั ก ษะทางสั ง คมร อ ยละ 66.88
และการเปรียบเทียบทักษะทางสังคมกอนและหลังการใชละครสรางสรรค พบวา เด็กกําพราที่ไดรับผลกระทบจากเอดสได
คะแนนเฉลี่ยกอนการจัดกิจกรรมเทากับ 3.41 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .83 คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรมเทากับ 4.85
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .38 ผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ 1.44 ทั้งนี้มีทักษะทางสังคมสูง กวากอนการจัดกิจกรรมละคร
สรางสรรค แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับที่ .01
คําสําคัญ : ละครสรางสรรค, ทักษะทางสังคม
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Creative Drama for Developing Social Skills of the Orphans
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Abstract
This research has the objectives to setup the learning processes by using the creative drama
to develop the social skills of the orphans affected by Aids and to compare with the social skill results
before and after using the creative drama with these orphans.
Moreover, it has determined the group sample size with 15 percentages from the standard
of population numbers. After that, the researcher has selected the Purposive sampling from totally
20 people by using the standard that is the period of ages between 10-12 years old and being
the orphans affected by aids. Then, the duration used in this research is 4 weeks for each of two days
and each day of 120 minutes totally 8 times. Similarly, the tools used in this research are the activity
setup plan for the creative drama , the social skill measurement and the social skill observation.
Significantly, it has applied the research plan as One Group Pretest – Posttest Design and analyzed
information by using Means , Standard Aviation and t-test for Dependent Samples.
According to the result, it was found that the orphans affected by Aids had the increasing
of social skills with 66.88 percentages. Moreover, when making compare with the social skill results
before and after using the creative drama it was found that the orphans affected by Aids had the Means
after setting up this activity equally to 4.85 with the Standard Aviation equally to .38 and the Means
of t-test equally to 1.44. Therefore, it had the social skill result after setting up this activity in the higher
way than prior to setup this activity with significance of .01
Keywords : Creative Drama, Social Skills
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บทนํา
เด็กกําพราที่ไดรั บผลกระทบจากเอดสนั้น เปนเด็กที่อยูในกลุมเสี่ยงตอการดํ ารงชีวิต ในสังคมเพราะเด็กกําพร า
ที่ไดรับผลกระทบจากเอดส เปนเด็กกําพราพอแมหรือทั้งพอและแมขาดผูอุปการะเลี้ยงดูและประสบปญหาหลากหลายดาน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานจิตใจ อันเนื่องมาจากสภาวะความยากลําบากที่ ตองเผชิ ญจากการสูญเสี ยบิดามารดาและการขาด
ผูดูแลรวมไปถึงการเจ็บปวยของตนเอง ทําใหเด็กกําพราเหลานี้ตองตกอยูใตสภาวะความกดดันจากครอบครัวตนเองผูคนรอบ
ขาง ในชุมชนขาดโอกาสในการสื่อสารแลกเปลี่ยนกับเด็กกลุมอื่น เด็กจึงเกิดความเครียดและสงผลใหเด็กมีพฤติกรรมไมพึง
ประสงค เชน เก็บตัว เศราหมอง ไมพูด ไมกลาแสดงออก กาวราวและรุนแรง (พีรสิทธิ์ คํานวณศิลปและศุภวัฒนา วงศธนวสุ,
2544, หนา 1)
ปญหานี้ไมเพียงแตเปนปญหาของครอบครัวแตกําลังขยายตัวลุกลามขึ้นจนเปนปญหาใหญของสังคมเพราะการเพิ่ม
จํานวนเด็กที่ข าดผูดูแ ลใหเติ บโตเป นผูใหญ ที่สมบูร ณ ซึ่งเด็กกลุม นี้ตองไดรับผลกระทบทั้งทางรางกายและจิตใจ ไมวาเด็ ก
จะกําพราโดยไมติดเชื้อหรือติดเชื้อก็ตาม หากไมไดความชวยเหลือหรือเยียวยาก็จะสงผลตอเด็กโดยตรงและที่สุดแลวก็จะสงผล
มาถึงสังคมโดยรวมอยางหลีกเลี่ยงไมได เปนภาระของสังคมที่จะตองดูแลเด็กเหลานี้ที่ไดรับผลกระทบใหไดเติบโตขึ้นอยาง
มีสุขภาวะหรือคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะอยางยิ่งดานทักษะทางสังคม
การที่ เด็กมีทักษะทางสัง คมที่ ดี เป นการสง เสริม การปฏิบั ติกิจกรรมตางๆ ในสังคมกอใหเ กิดความสั มพันธอันดี
ตอกัน ซึ่งจะชวยใหเด็กสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ เพื่อพัฒนาสงเสริมทักษะ
ทางสัง คมของเด็ก มี การเลื อกจัดกิจกรรมใหเ ด็กไดทํ างานร วมกันในรู ปแบบของกิจกรรมสร างสรรค เปนกิจกรรมให เด็ ก
ไดแสดงออกทางอารมณ ความรูสึก ความคิดริเริ่มสรางสรรค และจินตนาการ สามารถพัฒนาเด็กดานตางๆ ทั้งดานรางกาย
อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา ซึ่งเด็กทุกคนตองการแสดงออกดานความคิดและความรูสึกตองการบอก ตองการพูด
ถายทอดความรูและความรูสึกของตน (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2547, หนา 188)
ละครสรางสรรค สามารถทําใหเด็กลองสวมบทบาทเปนตัวละครตางๆ เด็กไดมีโอกาสเขาไปอยูในประสบการณ
ของตั วละครต างๆ นั้น เป นวิธีการหนึ่ง ที่ ช วยให เ ด็ กๆ ได มี ค วามเข าใจเพิ่ ม ขึ้ นเกี่ยวกับ ผู ค น ชี วิต สั งคมและสิ่ง แวดล อม
ละครสรางสรรค จึงสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือมุมมองของเด็กไดสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมมีสัมพันธภาพที่ดีตอผูอื่น
สามารถปรับ ตัวได ทุกสภาพแวดลอม สิ่งเหลานี้เ ปนทักษะทางสังคมที่จะชวยใหเด็กเปนคนดีและเปนที่ รักของบุคคลทั่วไป
(ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ, 2547, หนา 31)
จากปญหาดังที่ไดกลาวมาผูวิจัยจึงตองการนําละครสรางสรรคมาเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กกําพราที่ไดรับ
ผลกระทบจากเอดส อันเนื่องมาจากการคลี่ คลายป ญหาในเรื่องๆ อื่นไมวาจะเปนทางดานอารมณความรู สึก ดานทัศนคติ
พฤติกรรม และการปรับตัวในการดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข ซึ่งละครสรางสรรคสามารถชวยขัดเกลาจิตใจใหเด็ก
เหล านี้ มี คุณธรรม จริ ย ธรรม ผ านกระบวนการความคิ ดที่ มี จินตนาการอย างสร างสรรคใ ห เด็ กกําพร าที่ไ ด รับ ผลกระทบ
จากเอดสมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตเปนประชากรที่มีคุณภาพของประเทศตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชละครสรางสรรคเพื่ อพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กกําพราที่ไดรับผลกระทบ
จากเอดส
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางสังคมกอนและหลังการใชละครสรางสรรคของเด็กกําพราที่ไดรับผลกระทบจากเอดส

ทบทวนวรรณกรรม
ปาริชาติ จึง วิวัฒนาภรณ (2547, หนา 14) ไดให นิยามของละครสรางสรรค หมายถึ ง ละครที่ไ มเปนทางการ
เกิดขึ้นจากการสมมุติบทบาทของผูรวมกิจกรรมภายใตสถานการณสมมุติ ที่ไดกําหนดไว เพื่อนําไปสูการพัฒนาผูรวมกิจกรรม
เป นสํ าคั ญ แม วาจุด สํ าคัญ ในละครสร างสรรค คื อ การแสดงละครภายในสถานที่ ป ด (เช น หองเรี ย น หรื อสถานที่ ๆ
ปราศจาก “ผู ชม” ที่เ ปนทางการ) แตจุด เนนของละครสร างสรรคกลั บอยู ที่ “กระบวนการ” ที่ นําไปสูล ะคร ทั้ งนี้ไ มไ ด
หมายความวาละครที่เปนผลลัพธขั้นสุดทายนั้นไมมีความสําคัญ เพียงแตวาละครสรางสรรคไมใหความสําคัญตอความสมบูรณ
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แบบของละคร (เชน การมีฉาก เครื่องแตงกาย ฯลฯ) การพัฒนาผูรวมกิจกรรมในดานตางๆ นั้นมักจะเกิดขึ้นในระหวางขั้นตอน
หรื อกระบวนการที่ จะนําไปสู ผ ลลั พ ธขั้ นสุ ด ท ายผูร วมกิจกรรมจําเป นต องดึ ง ศั กยภาพในการใชค วามคิ ด การแสดงออก
ทางภาษาและทางรายกาย การใชจินตนาการและความคิดสรางสรรค ตลอดจนทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่นในการปฏิบัติ
กิจกรรมทั้ง ปวง อยางไรก็ดี ละครสร างสรรค นั้น สามารถนํามาพั ฒนาต อให กลายเปนละครเพื่ อการศึ กษาหรื อละครเวที
เต็มรูปแบบได หากผูรวมกิจกรรมอยูในวัยที่พรอมและมีทักษะที่จําเปนสําหรับการแสดงละครเวที
ภรณี คุรุรัตนะ (2526, หนา 21) กลาวถึง ความสําคัญของละครสรางสรรค วาจะชวยพัฒนาพฤติกรรมและความคิด
สรางสรรค ซึ่งเปนการแสดงออกของเด็ก การที่ครูฝกใหเด็กไดแสดงออกโดยใชความคิด จะทําใหเด็กไดพัฒนาการดานตางๆ
ทั้งดานรางกาย, อารมณ, สังคม และ สติปญญา จะทําใหเด็กไมเบื่องาย เกิดจินตนาการ การที่ครูใชละครสรางสรรคเปนสื่อ
ในการเรียนการสอน จะชวยใหเด็กไดมีโอกาสแสดงออก ทําใหมีความเชื่อมั่นในตนเองกิจกรรมละครสรางสรรคมีคุณคาแกเด็ก
ในดานทักษะการใชภาษาใหดีขึ้น มีการปรับตัวไดดี กระตุนใหเกิดความคิด จินตนาการในลักษณะที่สรางสรรค
สรุ ปไดวา ละครสรางสรรค มีค วามสําคัญ สามารถทํ าให เด็ กเกิดการพัฒ นาการ จินตนาการและความคิด สูง ขึ้ น
มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตางๆ มีทักษะการสวมบทบาทดีขึ้น นอกจากนี้ยังทําใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น ชวยใหปรับตัว
ในสังคมไดอยางมีความสุข
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มุงจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชละครสร างสรรคเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กกําพราที่ไดรั บ
ผลกระทบจากเอดส โดยแบบแผนการวิจัย One Group Pretest – Posttest Design และวิเคราะหขอมูล โดยใชคาเฉลี่ย
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกตางดวย t-test for Dependent Samples
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กที่ไดรับการอุปการะเลี้ยงดูที่สถานสงเคราะหเด็กบานสงขลา จํานวน 250 คน
กลุมตัวอยางที่ ใชในงานวิจัยครั้ง นี้ คือ กําหนดขนาดกลุมตั วอยาง โดยใชเกณฑรอยละ 15 ของจํานวนประชากร
จากเกณฑดังตาราง (บุญชม ศรีสะอาด, 2535, หนา 38)
ตารางที่ 1 เกณฑในการประมาณขนาดกลุมตัวอยางจากจํานวนประชากร
จํานวนประชากร
จํานวนประชากรทั้งหมดเปนหลักรอย
จํานวนประชากรทั้งหมดเปนหลักพัน
จํานวนประชากรทั้งหมดเปนหลักหมื่น

ขนาดของกลุมตัวอยาง
15 – 30 %
10 – 15 %
5 – 10 %

จากนั้นผู วิจัย ดํ าเนินการเลื อกกลุ ม ตั วอย างแบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive sampling ) จํานวน 20 คน
โดยใชเกณฑ คือ 1. ชวงอายุระหวาง 10-12 ป 2. เปนเด็กกําพราที่ไดรับผลกระทบจากเอดส
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการจัดกิจกรรมละครสรางสรรคเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กกําพราที่ไดรับผลกระทบจากเอดส
2. แบบวัดทักษะทางสังคมของเด็กกําพราที่ไดรับผลกระทบจากเอดส
3. แบบสังเกตทักษะทางสังคมของเด็กกําพราที่ไดรับผลกระทบจากเอดส
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลและการแปลผลโดยแบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 การจัด กระบวนการเรี ย นรู โ ดยใช ล ะครสร างสรรค เพื่ อพั ฒ นาทั กษะทางสั ง คมของเด็กกําพราที่ ไ ด รั บ
ผลกระทบจากเอดส ผู วิ จั ย ได กํ า หนดเกณฑ ก ารวั ด ผลของคะแนนเป น แบบค า ความถี่ ข องคะแนนโดยแสดง
เปนจํานวนและรอยละ (%)
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบทักษะทางสังคมกอนและหลังการใชละครสรางสรรคของเด็กกําพราที่ไดรับผลกระทบ
จากเอดส โดยใชคาเฉลี่ย X และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
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มีเกณฑการประเมิน คือ คะแนนคาเฉลี่ยเลขคณิตที่ไดจากขอคําถามแตละขอจะใชจุดทศนิยม เพียง 2 ตําแหนง
โดยวิจัยไดกําหนดเกณฑ ในการแปลความหมายตามเกณฑของ ประคอง กรรณสู ตร (อางถึง ใน อัง ศุธร อังคะนิต, 2556,
หนา 81)
4.50 – 5.00 หมายถึง ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง ตรงกับความเปนจริงมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง ตรงกับความเปนจริงปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง ตรงกับความเปนจริงนอย
1.00 – 1.49 หมายถึง ตรงกับความเปนจริงนอยที่สุด
ผลการวิจัย
การนําเสนอ ผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
ตอนที่ 1 การจัด กระบวนการเรี ยนรู โดยใช ละครสรางสรรคเ พื่อพั ฒนาทัก ษะทางสั งคมของเด็ กกํ าพร าที่ไ ดรั บ
ผลกระทบจากเอดส
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของคะแนนทักษะทางสังคมขณะทํากิจกรรมละครสรางสรรค
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

พฤติกรรมที่สังเกต
กําหนดงานรวมกัน
มีสวนรวมในการตัดสินใจ
แกไขปญหาในกลุม
ความสามารถอภิปราย
มีสวนรวมในการอภิปราย
ฟงและคิดตามผูอื่นพูด
คิดริเริ่มสรางสรรคในกลุม
ปรับตัวไดทั้งผูนําผูตาม
ปฏิบัติตามขอตกลง
ความรับผิดชอบตอหนาที่
รับผิดชอบตอการกระทํา
ยอมรับผลที่เกิดขึ้น
มีน้ําใจ ดูแลใสใจผูอื่น
ชวยเหลือผูอื่นไดทุกเมื่อ
ชวยเหลือเมื่อผูอื่นลําบาก
วางแผนรวมกับผูอื่น
การแบงงานกันในกลุม
กําหนดงานเปนระบบ
สรุป

จํานวน (N=20)
11
13
10
11
16
12
6
18
16
14
10
12
16
8
12
12
9
8
214

รอยละ (100%)
55
65
50
55
80
60
30
90
80
70
50
60
80
40
60
60
45
40
66.88

จากตารางที่ 1 พบวา โดยสรุปจํานวน 214 คะแนน คิดเปนรอยละ 66.88 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีคะแนน
สูงสุดคือ การปรับตัวไดทั้ งผูนําผูตามจํานวน 18 คะแนน คิดเปนรอยละ 90 รองลงคือทักษะทางสังคม การมีสวนรวม
ใน
การอภิปราย การปฏิบัติตามขอตกลง การมีน้ําใจ ดูแลใสใจผูอื่น จํานวน 16 คะแนน คิดเปนรอยละ 80 ความ
รับผิดชอบ
ตอหนาที่ จํานวน 14 คะแนน คิดเปนรอยละ 70 สวนขอที่มีคะแนนต่ําที่สุดคือ คิดริเริ่มสรางสรรคในกลุม
จํานวน 6 คะแนน คิดเปนรอยละ 30
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบทักษะทางสังคมกอนและหลังการใชละครสรางสรรคของเด็กกําพราที่ไดรับผลกระทบจากเอดส
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบทักษะทางสังคมคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการใชละครสรางสรรค
การทดสอบ

คะแนนเต็ม

X

S.D.

รอยละ

กอน
หลัง

5
5

3.41
4.85

.83
.38

68.20
97.00

จากตารางที่ 2 พบวา เด็กกําพราที่ไดรับผลกระทบจากเอดส คะแนนเฉลี่ยกอนการจัดกิจกรรมกับ 3.41 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ .83 คิดเปนรอยละ 68.20 คะแนนเฉลี่ย หลังการจัดกิจกรรมเทากับ 4.85 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .38
คิดเปนรอยละ 97
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบทักษะทางสังคมกอนและหลังการใชละครสรางสรรค
คะแนน

คะแนน
เต็ม

โดยรวม
กอนจัดกิจกรรม
5
หลังจัดกิจกรรม
5
** แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

X

S.D.

3.41
4.85

.83
.38

ผลตาง
ของคาเฉลี่ย

1.44

t

7.12**

Sig.

.00

จากตาราง 3 พบวา เด็ กกําพราที่ไ ดรั บผลกระทบจากเอดส คะแนนเฉลี่ ยกอนการใชละครสรางสรรค เท ากับ 3.41
คาเบี่ย งเบนมาตรฐานเท ากับ .83 คะแนนเฉลี่ยหลังการใช ละครสรางสรรค เท ากับ 4.85 คาเบี่ย งเบนมาตรฐานเท ากับ .38
ผลต า งของค า เฉลี่ ย เท า กั บ 1.44 ซึ่ ง คะแนนการปฎิ บั ติ ห ลั ง การใช ล ะครสร า งสรรค สู ง กว า ก อ นใช ล ะครสร า งสรรค
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึ ก ษาทั ก ษะทางสั ง คมของเด็ ก กํ า พร า ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากเอดส ห ลั ง จัด กิ จ กรรมละครสร า งสรรค
แยกเปนรายดานพบวา
1. ทักษะการมีสวนรวมในการทํางานกลุม จากการจัดกิจกรรมละครสรางสรรคเปนการจัดกิจกรรมที่เนนใหเด็กปฏิบัติ
จริง ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะทําใหเด็กไดประสบการณตรง ลงมือปฏิบัติดวยตนเองและเปดโอกาสใหเด็กไดทํางานรวมกับผูอื่น
เด็กสามารถปรับตัวเขากับผูอื่น
จากการที่เด็กไดเขารวมกิจกรรมละครสรางสรรค สงเสริมใหเด็กทํางานรวมกันอยางอิสระ ที่มุงใหเด็กไดทํากิจกรรม
รวมกันกับ ผูอื่น โดยการชวยกันกําหนดโครงเรื่อง กําหนดตัวละครเตรีย มฉาก เตรียมอุปกรณการแสดงรวมถึงการร วมกัน
ซักซอมการแสดงคร าวๆ และจัด แสดงร วมกัน ซึ่ง สอดคล องกับ ปาริ ชาติ จึง วิวัฒนาภรณ (2547, หนา 14) ที่ กล าววา
ผู ร ว มกิ จกรรมจํา เป นต องดึ ง ศั กยภาพในการใช ค วามคิ ด การแสดงออกทางภาษาและทางร างกายการใช จิ นตนาการ
และความคิดสรางสรรค ตลอดจนทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่นในการปฏิบัติกิจกรรมทั้งปวง
2. ทั ก ษะการร ว มกั น อภิ ป ราย เด็ ก ๆ ที่ นํ า มาเป น กลุ ม ตั ว อย า งครั้ ง นี้ มาจากพื้ น ฐานชี วิ ต ที่ แ ตกต า งกั น
ดัง นั้น ผลของพฤติกรรมหรื ออุป นิสัย ของเด็ กก็ย อมจะแตกต างกัน สง ผลต อความบกพร องในเรื่ องการพูด คุ ยแลกเปลี่ ย น
ความคิดเห็นกับสังคม ไมวาจะเกิดจากสาเหตุอะไร ซึ่งหากสังคมไมเขาใจจะทําใหเด็กๆ เหลานี้ถูกปฏิเสธ และกลายเปนเด็ก
ที่ “แปลกแยก” จากเพื่อนๆ จากการจัดกิจกรรมสรางสรรคสงผลตอทักษะการรวมกันอภิปรายของเด็กโดยตรง เพราะทุกครั้ง
ที่เ ด็กไดเ ข าร วมกิจกรรม ทั้ง เกมและกิจกรรมละครสร างสรรค นั้นเด็กจะเกิด การร วมกันอภิ ปราย ซึ่ง โดยธรรมชาติ เด็ กๆ
จะระดมความคิด รับฟงความคิดเห็นของผูอื่นและสรางขอตกลงรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับ ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ (2547,
หนา 30) ที่ กล าววา ภายในการแสดงละครสรางสรรคนั้น ผูส วมบทบาทสมมติ ตองตั้ งใจฟ งตั วละครตั วอื่นๆ เพื่อที่จะได
สามารถตอบโตดวยการ “ดนสด” ได กระบวนการทั้งหมดของละครสรางสรรคถือเปนการสื่อสารทุกขั้นตอน
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3. ทักษะผูนําและผูต าม ในที่นี้เด็กที่สามารถนําพากลุมไปสูวัตถุป ระสงคหรื อสูเ ปาหมายที่วางไวแตล ะกิจกรรม
แมแตเพียงแคชี้แนะใหกลุมไปสูจุดหมายปลายทางก็ถือวาเปนผูนําและผูตามก็ตองปฏิบัติตามขอตกลงของผูนํา จากการจัด
กิจกรรมละครสรางสรรค เด็กบางคนสามารถที่จะแสดงศักยภาพในการคิดริเริ่มสรางสรรค นั่นคือ สามารถกําหนดโครงเรื่อง
ละครสรางสรรคใ ห แ กกลุม ตนเอง แล วเด็กคนอื่นๆ ก็จะปฏิบั ติ ต ามมติ ข องกลุ ม ร วมกันได อย างมี ค วามสุ ข ซึ่ง สอดคล อง
กับ อังศุธร อังคะนิต (2556, หนา 11) ที่กลาววา ความสามารถปรับตัวทั้งเปนการนําและการปฏิบัติตามเพื่อใหคนในกลุม
ทํางานสําเร็จตามเปาหมายรวมกัน
4. ทั กษะความรั บ ผิ ด ชอบ กล า วได ว า การที่ เ ด็ กกําพร าที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากเอดส ไ ด เ ข าร วมกิจ กรรมละคร
สรางสรรค แสดงใหเห็นถึงเด็กสามารถปรับตัวเขากับกิจกรรมตลอดจนการฝกฝนใหเด็กแสดงออกอยางอิสระ ทําใหบรรยากาศ
สนุกสนานเพลิดเพลิน เด็กทุกคนมีความกระตือรือรน มีความรับผิดชอบตอหนาที่และการกระทํา เด็กสามารถยอมรับผลทั้งที่ดี
และไม ดี ของการแสดงละครสร างสรรค ไ ด ผู วิจั ย จะบอกเสมอว า กิจ กรรมแสดงละครสร า งสรรค นี้ ไม มี ถู ก ไม มี ผิ ด
ซึ่งสอดคลองกับ ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ (2547, หนา 26) ที่กลาววา การเลนละครสรางสรรคนั้นไมเหมือนกับการแสดง
ละครเวที เพราะไมไดเปนไปเพื่อสนองความตองการของกลุมผูชม แตมุงประโยชนไปที่พัฒนาการของผูรวมกิจกรรมเปนหลัก
5. ทักษะการชวยเหลือผูอื่น การอยูรวมกันในสังคม จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีน้ําใจไมตรีที่ดีตอกัน จึงจะอยูในสังคม
ไดอยางสันติสุข ผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญในการปลูกฝงใหเด็กที่เขารวมกิจกรรมมีน้ําใจ เอาใจใสผูอื่น เพราะการชวยเหลือผูอื่น
นั้น จะช วยขั ดเกลาและปรับ ปรุง จิตใจของเด็ กได โ ดยไมรู ตั ว ทํ าให เกิด การเห็ นแกตั วนอยลงและมีจิต ใจออนโยนมากขึ้ น
ดังจะเห็นไดวา กิจกรรมละครสรางสรรคสามารถพัฒนาทักษะการชวยเหลือผูอื่นได อาจเนื่องจากที่ ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ
(2547, หนา 31) ไดกลาววา การที่เด็กไดมีโอกาสเขาไปอยูในประสบการณของตัวละครตางๆ นั้น เปนวิธีการหนึ่งที่ชวยให
เด็กๆ เขาใจเพิ่ มขึ้นเกี่ย วกับ ผูค น ชี วิต สังคมและสิ่ง แวดลอม ด วยประโยชนขอนี้ทําใหเด็ กเขาใจความรู สึกของผู อื่นนํามา
ซึ่งความเห็นอกเห็นใจในการอยูรวมกัน
6. ทักษะการวางแผน การวางแผนก็เปนอีกเทคนิคหนึ่งที่สําคัญ โดยทําใหเกมและกิจกรรมละครสรางสรรคดําเนินไป
ดวยดี ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความรวมมือรวมใจของเด็กๆ ดวยเชนกัน จากการจัดกิจกรรมละครสรางสรรคโดยสมาชิกในกลุมแตละ
กลุ ม ไดวางแผนบทบาทหนาที่ ที่ จะต องรั บผิ ด ชอบงานร วมกัน ร วมกันคิด วางแผนตั้ง แตเ ริ่ มต น อันส ง ผลไปสู การร วมกัน
ทํา ร วมกันประเมินผล ร วมกันปรับ ปรุงและรั บผิดชอบรวมกัน ดวยความเต็ม ใจ ดังนั้นกิจกรรมละครสรางสรรคสามารถ
สงเสริมฝกการวางแผนรวมกับผูอื่น ซึ่งสอดคลองกับ ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ (2547, หนา 30) ที่กลาววา กิจกรรมของละคร
สรางสรรคสวนใหญเปนกิจกรรมกลุมที่อาศัยทักษะของการเคลื่อนไหว การพูด การอาน ทุกๆ ขั้นตอนในการวางแผนของกลุม
ทักษะทางสังคมของเด็กกําพราที่ไดรับผลกระทบจากเอดส สามารถที่จะสงเสริม ใหพัฒนาขึ้นไดจากการจัดกิจกรรม
ละครสรางสรรค ดังตอไปนี้
1. การวางแผนกําหนดโครงเรื่อง การจัดฉากเตรียมอุปกรณ แบงบทบาทหนาที่รวมกันในกลุม นับวาเปนกิจกรรม
เสริมสรางทักษะทางสังคมของเด็กกําพราที่ไดรับผลกระทบจากเอดสได สรุปไดวากิจกรรมละครสรางสรรคสามารถพัฒนา
ทักษะทางสังคมของเด็กกําพราที่ไดรับผลกระทบจากเอดสใหสูงขึ้นตามลําดับ
2. การจัดกิจกรรมละครสรางสรรคเปนการเปดโอกาสใหเด็กไดใชความสามารถเชิงสรางสรรคที่มีอยูไดอยางอิสระ
ในการแตงเรื่องราวเหตุการณ ระดมความคิด ซึ่งเปนกิจกรรมที่ใหเด็กมีสวนรวมในการกระทําเอง ทําใหเด็กไดเรียนรูบทบาท
และเรื่องราวที่ เ ด็ กสนใจ บทบาทต างๆ จะมี สวนช วยให เ ด็กปรั บ ตัว เมื่อมี ป ญ หาเกิดขึ้ นจะหาวิธีการแกไขป ญ หานั้นเอง
ในขณะที่เด็กแสดงบทบาทเปนใครก็ตาม เด็กก็จะเรียนรูถึงความรูสึกของตัวละครและไดเรียนรูประสบการณในแงนั้นๆ
3. เด็ กสามารถสวมบทบาทสมมติได เป นอย างดี ทํ าให ได คิดและแกไ ขปญ หาสถานการณในเรื่องได ดวยตนเอง
โดยแสดงไปตามธรรมชาติ นั บ ว า เป น การช ว ยฝ ก ให เ ด็ ก ได เ รี ย นรู ที่ จ ะปรั บ พฤติ ก รรมและหาทางแก ไ ขตั ด สิ น ใจ
อย างเป น ธรรมชาติ ซึ่ง สอดคล องกั บ วารี ถิ ร ะจิต รนาม (อ างถึ ง ใน สุ ขุ ม าล เกษมสุ ข , 2535, หนา 17) ได ใ ห คํ าแนะนํ า
วาในการฝกทักษะทางสั งคมที่เ ปนนามธรรม สอนไดโ ดยการสรางสถานการณตางๆ การให นักเรีย นแสดงละคร ไดทดลอง
ฝกปฏิบัติจริงไดมีการเลือกและตัดสินใจ อาจจะใชวิธีกระบวนการกลุม จะชวยใหนักเรียนไดคนพบและสามารถสรุปสาเหตุ
และวิธีแกไขจนเกิดทักษะไดในที่สุด
จากการวิ จั ย พบว า เด็ ก กํ า พร า ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากเอดส ห ลั ง ได รั บ การจั ด กิ จ กรรมละครสร า งสรรค
มี ค ะแนนทั ก ษะทางสั ง คม ร อยละ 66.88 และการเปรี ย บเที ย บทั กษะทางสั ง คมกอนและหลั ง การใช ล ะครสร างสรรค
พบวา ไดคะแนนเฉลี่ยกอนการจัดกิจกรรมเทากับ 3.41 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .83 คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรมเทากับ
4.85 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .38 ผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ 1.44 ทั้งนี้มีทั กษะทางสั งคมสูงกวากอนการจัดกิจกรรม
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ละครสรางสรรค แตกตางอยางมี นัยสํ าคัญทางสถิ ติที่ระดับที่ .01 ทั้งนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของ วีรณา ปะกิลาภั ง (2558)
ได ศึ กษาเรื่ องการจัด กิจ กรรมการละเล น พื้ น บ านอีส านเพื่ อ เสริ ม สร า งทั ก ษะทางสั ง คมของเด็ กประถมวั ย ผลการวิจั ย
พบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการละเลนพื้นบานอีสานมีพฤติกรรมทักษะทางสังคมทั้ง 3 ดาน หลังการจัดกิจกรรม
สูงขึ้นอยูในระดับดีและมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากกวากอนเรียน แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ขอเสนอแนะ
1. ในการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กกําพราที่ไดรับผลกระทบจากเอดส ผูนํากิจกรรมตองสรางบรรยากาศใหเด็ก
รูสึกปลอดภัย ไววางใจ คอยเสนอแนะและใหกําลังใจ เพื่อใหเด็กเกิดความรูสึกที่ดีตอตนเองและพรอมรวมกิจกรรมมากยิ่งขึ้น
2. การจัดกิจกรรมละครสรางสรรคสามารถทําไดหลากหลายวิธีการ โดยผูนํากิจกรรมควรหาสิ่งกระตุนจินตนาการ
ใหเด็กเขาถึงตัวละคร
3. การทํากิจกรรมกับเด็กกําพราที่ไดรับผลกระทบจากเอดสเปนเรื่องที่คอนขางละเอียดออนซึ่งแตละคนมีภูมิหลัง
ที่ตางกัน ผูนํากิจกรรมจําเปนตองรักษาขอมูลของเด็ก ใหเปนความลับและใหเกียรติเด็ก รวมไปถึงการใสใจความรูสึกของเด็กๆ
ในการเยียวยารักษาจิตใจ
กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ดร.กุสุมา เทพรักษ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาที่กรุณาใหคําแนะนํา ตลอดจนปรับปรุง
แกไขขอบกพรองตางๆ ทําใหสําเร็จไปไดดวยดี
ขอขอบพระคุณ อาจารยคอลิด มิดํา อาจารยฐิตินันท ธีรเวชเจริญชัย และดร. สมพงษ ปนหุน ที่กรุณาตรวจสอบ
และใหคําแนะนําเครื่องมือที่ใชในการทํางานวิจัยครั้งนี้
ขอขอบพระคุ ณ คุ ณณิ ช าพั ช ฌ เพ็ ช รพั นธุ ผู ป กครองสถานสงเคราะห เ ด็ กบ านสงขลาที่ อํานวยความสะดวก
ในการทําวิจัยเปนอยางดีและขอขอบคุณเด็กๆ ที่นารักและไรเดียงสาที่ใหความรวมมือในการทําวิจัย
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การสรางสรรครําโทน เพื่อสงเสริมการเปลี่ยนแปลงความรู
เรื่องคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
จิณณฎาภัสส สรรคพงษ1 , กุสุมา เทพรักษ2
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
email:

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ สรางสรรครําโทน จากแนวคิดคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และเพื่อศึกษา
ผลของการเปลี่ยนแปลงความรูเรื่องคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของเยาวชนหลังจากชมรําโทนที่สรางสรรคขึ้น กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที 1-3 โรงเรียนบานมาบยางพร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 ปการศึกษา 2559 จํานวนทั้งสิ้น 186 คน โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางของเครซี่
มอรแกน
ผลการวิจัย พบวาผลการสร างสรรค รํ าโทนจากความรู เ รื่ องค านิย มหลั กของคนไทย 12 ประการ โดย บั นทึ ก
กระบวนการสรางสรรคการแสดงรําโทนคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เปนลายลักษณอักษรโดยมีขั้นตอนตางๆ 3
ขั้นตอนคือ 1. ขั้นการเตรียมการแสดง Pre-production ไดแก ศึกษาประวัติความเปนมาของรําโทน ศึกษาความรูเรื่องคานิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ ประพันธคํารอง ทํานองเพลง การบันทึกเสียงรองและดนตรีที่ใชประกอบการแสดง การ
คัดเลือกนักแสดงและทีมงาน การตีความ และออกแบบทารํา การซอมการแสดง การกํากับการแสดง การออกแบบเครื่อง
แตงกายและการแตงหนาทําผม การประชาสัมพันธ และทดสอบกอนชมการแสดง 2. ขั้นการแสดง Production 3. ขั้นหลัง
การแสดง Post-production ทดสอบหลังชมการแสดง เรียบเรียงงานวิจัย และศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงความรูเรื่อง
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ กอนและหลังจากการรับชมรําโทน พบวา ผูเรียนมีความรูเรื่องคานิยมหลักของคนไทย
12 ประการ สูงขึ้นจริง คะแนนของความรูจากการรับชม กอนและหลังชมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: นาฏศิลปสรางสรรค , รําโทน , คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

933

RumTone : The Creative Dance To Promote The Knowledge
of The Twelve Values Announced.
Jindapat Sankapong1 , Kusuma Teppharax2
Faculty of Fine and Applied Arts Performing Arts
Graduate School, Suan Sunandha University

Abstract
This research has the objectives as this following: 1. to create the creative dance styles from the
twelve values announced and 2. To study the result of knowledge for twelve values announced of
juveniles after watching the creative dance. Besides, the group sampling used in this research is the
primary students in grade 1-3 of Banmabyangporn school under Rayong Primary Educational Service
Area Office 1 in A.D. 2016 totally 186 people. Then , it has determined the size of group sampling
with Table of Krejcie & D.W. Morgan.
According to the result, it was found that it has recorded the procedures of the creative dancing
from the twelve values announced in writing with 3 steps: 1. Pre-production , such as studying the origin
of the creative dancing , studying the twelve values announced , the lyrics and the music performance
composing , the selection of performers and members in team , the interpretation and the designing of
dancing , the rehearsing of performance , the direction of performance including of the designing of
costumes and hair and the public relations and the testing prior to watch the performance 2. Production
and 3. Post-production As the result, according to the testing during performance it can arrange the
researches and study the result from knowledge of the twelve values announced prior and after
watching the creative dance it was found that the students had the knowledge of the twelve value
announced in the higher level with the scores of knowledge prior and after watching the performance in
varied levels with significance of .05.
Keywords: The Creative Dance , RumTone , The Twelve Values Announced
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บทนํา
อาศัยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แนวการจัดการศึกษา ระบุในมาตรา 23 วา การจัดการศึกษา
ทั้ ง การศึ ก ษาในระบบ การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ต อ งเน น ความสํ า คั ญ ทั้ ง ความรู คุ ณ ธรรม
กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปนี้ (1) ความรูเรื่องเกี่ยวกับตนเอง
และความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความ
เปนมาของสัง คมไทย และระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพ ระมหากษัตริ ยทรงเป นประมุข (2)
ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งความรูความเขาใจและประสบการณเรื่องการจัดการ การบํารุง
รักษาและการใช ป ระโยชนจากทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอมอย างสมดุล ยั่ง ยืน (3) ความรูเ กี่ย วกับ ศาสนา ศิล ปะ
วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทยและการประยุกตใชภูมิปญญา (4) ความรู และทักษะดานคณิตศาสตร และดานภาษา
เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง (5) ความรู และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข (ราชกิจจา
นุเบกษา, 2553,หนา 8) มาตรา ดังกลาวนี้แสดงใหเห็นวา เนื้อหาสาระของหลักสูตรโดยทั่วไป แตอาจจะเนนมาทางหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุงเนนใหเยาวชนมีความรู ในดานตางๆทีสําคัญตอการดํารงชีวิต
ในขณะที่ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดประกาศนโยบายคานิยมหลักของคนไทย12ประการ โดยมี
เปาหมายใหสถานศึกษา มุงพัฒนาเยาวชนใหมีพฤติกรรมพึงประสงค โดยนําคานิยมไปเผยแพร และหาแนวทางขยายผลตอไป
โดยบทอาขยานดังกลาวจะสงตอไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เพื่อใหโรงเรียนในสังกัดใหนักเรียนตั้งแตระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 ไดใชการทองจํา อาจจะเปนหนาเสาธง หรือในหองเรียนขึ้นอยูกับการจัดการของแต
ละโรงเรียน ทั้งนี้นักเรียนจะทองไดจําไดขึ้นใจไดหรือไมนั้น ก็ยังไมมีคําตอบไดแนชัดวาบทอาขยานจะสามารถทําใหนักเรียน
ทั้งหมดจดจําไดดีฝงใจเหมือนเพลงชาติหรือเพลงสรรเสริญพระบารมี ขึ้นอยูกับบริบทหลายสวนที่สามารถตอบสนองนโยบายนี้
ไดชัดเจนเพียงใด
นอกจากนี้ ความคิดเห็น นิดาโพล ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) และ"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต เปดเผยผลสํารวจเกี่ยวกับคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ จากการสํารวจของทั้งสองสถาบันนี้ จะ
สรุปไดวา มีคนไทยสวนใหญที่รับทราบ และเห็นดวยถึงการตอบสนองนโยบาย คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ(คสช.)
เพียงแคระดับ หนึ่งเทานั้น ถึ งจะมีจํานวนประชากรเกินครึ่ง ที่เห็นด วยและรับทราบ รับรูเรื่อง คานิยมหลักของคนไทย 12
ประการ ผูวิจัยมีความเห็นวาผลที่ออกมาควรมีประชากรที่การตอบสนองนโยบายดังกลาว ไดมากกวานี้ และอีกยังมีความ
คิดเห็นตรงกันมากที่สุดที่สมควรนําคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการมาปลูกฝงใหกับเยาวชน ดังนั้นหากจะมีแนวทางหรือ
เครื่องมือใดๆ ที่จะสามารถชวยสงเสริม นโยบายเรื่องคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เขาถึงเยาวชนไดอีกหลากหลาย
ทาง คงจะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศไมนอย หากคนในชาติสวนใหญโดยเฉพาะเยาวชน ซึ่งเปนกําลังสําคัญของชาติ
ตอไปในอนาคต มี ความรูเรื่ องค านิย มหลั กของคนไทย 12 ประการ จนเกิดเจตคติที่ดี นําไปสู การปฏิบัติ เป นเยาวชนโดย
สมบูรณตามความมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตรา 6 ไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยใหเป นมนุษยที่ส มบูรณทั้งร างกาย จิตใจ สติป ญญา ความรู และคุ ณธรรม มี จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข(ราชกิจจานุเบกษา,2553.หนา 2)
ตามแนวคิดของ ศิริวัฒน ฉัตรเมธี(2547,หนา 6) กลาววา จอมพล ป. พิ บูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในยุคแรก มี
นโยบายสงผลตอการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเปนอยู โดยการสรางชาติในแนวใหม และใชแนวคิดทางวัฒนธรรมเปนแนวทางใน
การบริหารประเทศ รวมทั้งการกําหนดการละเลนและเพลงไทย ที่ตองมีสวนชวยสนับสนุนความเปนไทย นั่นคือการละเลนรํา
โทน ทําใหสังคมมีการกาวกระโดดทางดานวัฒนธรรม ซึ่งวัฒนธรรมนี่เองถูกใชเปนเครื่องมือ ในการกําหนดการกระทําของคน
ในชาติ
หากกลาวโดยสรุป นโยบายพั ฒนาชาติใ น 2 ยุ คสมั ย นั้นมี ความคลายคลึ งเปนอยางมาก โดยมีจุดมุง หวังในการ
พัฒนาประเทศ “รําโทน” การแสดงที่เคยเปนเครื่องมือสื่อสาร จะเปนการสรางความสนุกสนาน เพื่อผอนคลายความตึงเครียด
จากภัยสงคราม หรือการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในเรื่องคานิยมของคนในชาติเพื่อความเปนอารยะ รําโทนก็เปนเครื่องมือ
ที่มีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงดานตางๆในยุคหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งหากผูวิจัยนํา “รําโทน” กลับมาสรางสรรค
ใหม ในรูปแบบความเปนปจจุบัน นั่นคือ การสรางสรรครําโทนเพื่อสงเสริมการเปลี่ยนแปลงความรูเรื่องความรูคานิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ เพื่อใหมีหนาที่สื่อสารความรูเรื่องคานิยม 12 ประการใหกับเยาวชน โดยถูกนําเสนอใหเปนสัญลักษณ
อยางใหม สามารถสอดแทรกเขากับกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ กลาวไดวา รําโทนคานิยม 12 ประการเปนเครื่องมือใน
รูปแบบศิลปะการแสดง เพื่อนํามาสงเสริมความรูเรื่องคานิยม ใหเยาวชนไดเกิดการเรียนรูจากการชมการแสดง อีกยังเปน
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การเปดศักราชใหมของรําโทนในสมัย ทานประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี ป พ.ศ. 2559 นั้นเปนเชนไร และสามารถ
นํามาเปนเครื่องมือที่ใชในการสื่อสารความรูเรื่องคานิยม 12 ประการ โดยผานการแสดงรําโทนไดดีเพียงใด
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อสรางสรรครําโทนจากความรูเรื่องคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2. เพื่อศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงความรูเรื่องคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของเยาวชน
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยนี้มุงศึกษาการสรางสรรครําโทนจากความรูเรื่องคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และศึกษาผลของการ
เปลี่ยนแปลงความรู ของเยาวชน หลังชมการแสดง เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที 1-3 โรงเรียนบานมาบยางพร อ.ปลวก
แดง จ.ระยอง ทําการแสดงในวันที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
1. เยาวชนไดรับความรูเรื่องคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการจากการชมรําโทน
2. สังคมมีนวัตกรรมที่ชวยเผยแพรความรูเรื่องคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3. ผูวิจัยทราบแนวทางในการพัฒนาในการตอยอดการเรียนรู ในดานการถายทอด เผยแพร และเปนประโยชนตอ
เยาวชนตอไป
ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัย
ศศิธร สมัยกุล (2547,หนา30) กลาววา รําโทน เปนการละเลนพื้นบานที่นิยมเลนกันทั่วไปทุกภาคของประเทศไทย
เมื่อประมาณ 70 ปที่ผานมา เกิดขึ้นเมื่อใด ใครเปนผูริเริ่มยังไมมีขอมูลที่ชัดเจน แตผูนิยมเลนรําโทน คือ หนุม สาวชาวบาน
กลาวกันวาในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ศิริวัฒน ฉัตรเมธี (2547,หนา 6)ในชวงป พ.ศ. 2481-2487 จอมพล ป. พิบูลสงคราม
เปนนายกรั ฐมนตรีในยุ คแรก สงผลตอการเปลี่ยนแปลงชี วิตความเปนอยู โดยการสรางชาติในแนวใหม และใช แนวคิดทาง
วัฒนธรรมเปนแนวทางของในการบริหารประเทศ ไดรณรงคเผยแพรนโยบายทําใหสังคมไทยมีการตื่นตัวอยางมาก
นโยบายการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในยุคของจอมพล ป. พิบูลสงคราม เพื่อมุงเนนใหประเทศไทยใหกาวไปสู
ความเปนอารยะ มีความเจริญทัดเทียมตางชาติ ซึ่งในอีกมุมหนึ่ง ก็เกิดผลกระทบแบบเลี่ยงไมได คือเพลงรําโทน ที่มีกําเนิดจาก
เพลงพื้นบานที่รอง รํา เตน เพื่อความผอนคลายจากความตึงเครียดกับภัยสงคราม นํามาสอดแทรกความเปนชาติ ใหเชื่อใน
ผูนํา เปลี่ยนแปลงคานิยมดั้งเดิม ที่เคยมีอยู ซึ่งอาจจะมองไดวารําโทน คือเครื่องมือที่รัฐบาลในยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นํามาเปนเครื่องมือในการสรางชาติอีกวิธีหนึ่ง
สุรพล วิรุฬหรักษ (2549) สรุปถึงนาฏศิลปสรางสรรควาเปนการสรางสรรคระบําใหมๆ เพื่อตอบสนองความตองการ
ในลักษณะตางๆ ซึ่งสามารถจําแนกตามเนื้อหาสาระ และรูปแบบเปน 6 ประเภทคือ (1) ระบําในโรงละคร (2) ระบําศิลปาชีพ
(3) ระบําในประเพณี พิ ธีกรรมและการละเลน (4) ระบํ าโบราณคดี (5) ระบําแสดงเอกลักษณทองถิ่น (6) ระบําเบ็ดเตล็ ด
ขอมูลที่นํามาใชประยุกตเพื่อสรางสรรคเปนระบํา สวนใหญนํามาจากวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
กระบวนการสรางสรรคที่ใชในวิทยานิพนธนี้ คือ กระบวนการสรางสรรครําโทน ทั้ง 3 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นเตรียมการแสดง (Pre-Production) การสรางสรรคบทรอง ทํานองเพลง รูปแบบการ สรางสรรค
การแสดง ออกแบบทารํา ออกแบบเครื่องแตงกาย การฝกซอมการแสดง การกํากับการแสดง และการออกแบบองคประกอบ
ศิลปตางๆ ทดสอบความรูเยาวชนเรื่องคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการกอนชมการแสดงรําโทนที่สรางสรรคขึ้น เปนตน
2 ขั้นการแสดง (Production) การจัดการแสดงในโรงเรียน
3 ขั้นหลังการแสดง (Post-Production) ทดสอบความรูเยาวชนเรื่องคานิยมหลัก ของคนไทย 12
ประการหลังชมการแสดงรําโทนที่สรางสรรคขึ้น ศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงดานความรู เรื่องคานิยมของไทย 12 ประการ
ของเยาวชนที่เปนผูชม
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แนวคิ ด ค านิย มหลั กของคนไทย 12 ประการ วลั ย อิศ รางกูร ณ อยุ ธยา (2559)ค านิย มหลั กของคนไทย 12
ประการ เปนนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เพื่อตองการสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง โดยการสราง
คนในชาติใหมีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดนําเสนอ ดังนี้
1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
2 ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
3 กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
4 ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียน ทั้งทางตรงและทางออม
5 การปฏิบัติตนที่แสดงถึงการเห็นคุณคา ความสําคัญ ภาคภูมิใจ อนุรักษ สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดี
งาม
6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน
7 เขาใจ เรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
9 มีสติ รูคิด รูทํา รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
10 รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
11 มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลส มีความละอายเกรงตัวตอบาปตาม
หลักของศาสนา
12 คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมและของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง
วิธีการเรียนรูคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
วิธีการเรี ยนรูค านิยมแต ละชวงชั้ นและวัย วุฒิ คื อ ประถมศึ กษาป ที่ 1-3 ควรเรี ยนรูผ านเพลง นิทาน เหตุการณ
ประถมศึ กษาป ที่ 4-6 ควรเรี ยนรู ผ านการศึ กษาดู ง าน แหลง เรี ย นรู มั ธยมศึ กษาป ที่ 1-3 ควรเรี ย นรู ผ านการวิเ คราะห
พฤติกรรมของบุคคลตัวอยาง เหตุการณจริง และมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ควรเรียนรูผานการสังเคราะห เปรียบเทียบพฤติกรรม
และเหตุการณตางๆ
แนวคิดการรับรูของเด็ก
ความหมายของการรับรู (Definition of Perception)สรุปไดวา การรับรู หมายถึง กระบวนการที่รางกายรับ
สัมผั สสิ่ง แวดลอม แลวแปลความหมายการสั มผัส ที่ไ ดรับ นั้นๆ และกระบวนการที่ม นุษยได มีประสบการณกับวัตถุ โดยใช
ความรูและประสบการณเดิม เปนเครื่องชวยในการแปลความหมายสิ่งนั้นๆ ออกมาเปนความรูความเขาใจ
กุสุมา เทพรักษ (2548, หนา26) ไดใหทัศนะในการอธิบายแนวคิด วาการรับรูเปนกระบวนการที่คนเราจะเขาใจสิ่ง
เราสิ่งใดที่ปรากฏกับประสาทสัมผัสสวนใดสวนหนึ่งของเรา การรับสัมผัสเปนเพียงขอมูลดิบ แตขอสรุปที่ไดจากการรวบรวม
ขอมูลดิบทั้งหมดจากอวัยวะ
รับสัมผัสเขาดวยกันนั้นเปนการรับรู นอกจากนี้ยังเปนสิ่งที่กําหนดความตองการ แรงจูงใจ
และทัศนคติของผูรับสารดวย
สีกับการรับรูความหมาย
กองบรรณาธิการ(2550,36-38)พลังสีสามารถชวยในการบําบัดโรคได นักจิตวิทยาเชื่อวาสีมีความสัมพันธกับรางกาย
จิตใจ อารมณของเราทุกคน สีบอกความเปนตัวตน สีโทนรอนเชนสีแดง สีสม สีเหลือง สีมวง ใหความรูสึกที่ตางจากสีโทนเย็น
เชนสีขาว สีเขียว สีฟา สีชมพู เปนตน สีโทนรอนหรือสีโทนเย็นจะไปกระตุนตอมไพเนียล ซึ่งจะสงผลถึงฮอรโมน ความรูสึก
จิตใจ อารมณของแตละบุคคล การนําสีเชิงจิตวิทยา มาใชในวิจัยนี้ ผูออกแบบใหเปนสีของเครื่องแตงกาย ของนักแสดง ซึ่ง
นักจิตวิทยาเชื่อวาพลังสีจะสามารถชวยในการบําบัดโรคได สีมีความสัมพันธกับรางกาย จิตใจ อารมณของเราทุกคน สีบอก
ความเปนตัวตน สรุป คือ การกําหนดสีเชิ งจิตวิทยาใหมีความหมายสัมพันธ กันกับ คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ จะ
สามารถเปนเครื่องมือชวยเสริมในการสงผานรําโทนใหมีความรูเรื่องคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แกเยาวชนได
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ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดวิจัย
ที่มา : จิณณฎาภัสส สรรคพงษ,2560
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีระเบียบวิธีวิจัย แบงไดเปน 2 สวน คือ
1. ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลแบงเปน 2 ขั้นตอน คือ
1.1 การสรางสรรครําโทนจากแนวคิดคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ดําเนินการดังนี้
1.1.1 ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย ถึงผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 คน ในการตอบแบบสอบถามความ
คิดเห็นตอรําโทนที่สรางสรรคขึ้น โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นที่สรางขึ้น
1.1.2 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยตนเอง การกําหนดคาลําดับความสําคัญของตัวเลือกและเกณฑ
การใหคะแนนของแบบประเมิน ไดกําหนดใหคะแนนตามระดับความเหมาะสม โดยใชเกณฑในการแปลความหมายขอมูล
คะแนนเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด,2535, หนา 23-24)
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5
4
3
2
1

หมายถึง สอดคลองและเหมาะสมมากที่สุด
หมายถึง สอดคลองและเหมาะสมมาก
หมายถึง สอดคลองและเหมาะสมปานกลาง
หมายถึง สอดคลองและเหมาะสมนอย
หมายถึง สอดคลองและเหมาะสมนอยที่สุด

ตารางที่ 1 ตารางแสดงลักษณะของแบบสอบถามเปนระดับ 5 ระดับ
ความเหมาะสม

เกณฑทใี่ ชในการแปลความหมาย
ขอมูลคะแนนเฉลี่ย

คะแนน

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ที่มา: พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2548, หนา 65

5
4
3
2
1

4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
1.00 – 1.50

1.2 การศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงความรูเรื่องคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ดําเนินการดังนี้
1.2.1 ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย ถึงผูอํานวยการโรงเรียนบานมาบยางพร ตําบลมาบยางพร
อําเภอปลวกแดง จังหวัด ระยอง เพื่อใหนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 1-3 ที่ เปนกลุม ตัวอยาง ไดชมการแสดงรําโทนที่
สรางสรรคขึ้น และทดสอบความรูเรื่องคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ กอนและหลังชมการแสดง โดยใชการทดลอง
รูปแบบ One Group Pretest-Posttest Design
ตารางที่ 2 ตาราง One Group Pretest-Posttest Design
กลุม
A

ทดสอบกอน
T1

ทดลอง
X

ทดสอบหลัง
T2

1.2.2 ผูวิจัยนําแบบทดสอบความรูเรื่องคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไปเก็บขอมูล
นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 1-3 ทดสอบกอนเรียนกับนักเรียนกลุมตัวอยาง (Pre - test) ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวย
ตนเอง จํานวน 186 ฉบับ
1.2.3 ตรวจและบันทึกคะแนนของกลุมตัวอยาง (Pre - test)
1.2.4 ผูวิจัยดําเนินจัดการแสดงรําโทน ที่สรางสรรคขึ้น ในเดือน มีนาคม 2560
3.2.5 ผูวิจัยนําแบบทดสอบความรูเรื่องคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไปเก็บขอมูลนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปที่ 1-3 ทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนกลุมตัวอยาง (Post - test) ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง จํานวน
186 ฉบับ โดยใชแบบประเมินฉบับเดิม ตรวจและบันทึกคะแนน (Post - test)
1.2.6 นําคะแนนที่ไดจากการประเมินแบบทดสอบ กอนการทดลอง (Pre – test) และหลังการทดลอง
(Post - test) มาวิเคราะหและเปรียบเทียบตามวิธีการทางสถิติตอไป
2. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปลผล โดยแบงออกเปน 2 ประเด็น คือ
ประเด็นที่ 1 ผลวิเคราะหผลการประเมินโทน เพื่อสงเสริมการเปลี่ยนแปลงความรูเรื่องคานิยมหลักของคนไทย 12
ประการ รายดานคือ ดานการสรางสรรคบทรอง ทํานองเพลง ดานการสรางสรรคทารํา ดานการสรางสรรคเครื่องแตงกาย
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และดานการสื่อสารความรูเรื่องคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ดวยการหาคะแนนเฉลี่ย ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่
มีตอการสรางสรรครํา ( X ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ประเด็นที่ 2 ผลวิเคราะหการเปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงความรูกอนรับชมและหลังรับชมรําโทน เพื่อสงเสริม
การเปลี่ยนแปลงความรูเรื่องคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 ดวยการคํานวณ
คาสถิติทดสอบ เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางกอนรับชมและหลังรับชม โดยใชสถิติ t-test for Dependent Observation
ผลการวิจัย
ผลการวิจัย
การนําเสนองานวิจัย ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่มีตอการสรางสรรครําโทน เพื่อสงเสริมการเปลี่ยนแปลงความรู
เรื่องคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ประกอบดวยการนําเสนอผลการวิจัย และผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้
ตารางที่ 3 คาคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่มีตอการสรางสรรครําโทน เพื่อ
สงเสริมการเปลี่ยนแปลงความรูเรื่องคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รายดานที่ประเมิน 4 ดาน
ดานที่ประเมิน
1
2
3
4

ดานการสรางสรรคบทรอง ทํานองเพลง
ดานการสรางสรรคทารํา
ดานการสรางสรรคเครื่องแตงกาย
ดานการสื่อสารความรูเรื่องคานิยมหลักของคนไทย 12
ประการ

X

4.27
4.42
4.25
4.33

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล
.66
มาก
.34
มาก
.32
มาก
.41
มาก

จากตารางที่ 1 พบวาระดับความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่มีตอการสรางสรรครําโทน เพื่อสงเสริมการเปลี่ยนแปลง
ความรูเรื่องคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รายดานที่ประเมิน 4 ดาน พบวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยดาน
การสรางสรรคทารํา มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.42 , S.D. = .34) รองลงมาคือ ดานการสื่อสารความรูเรื่องคานิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ ( X = 4.33 , S.D. = .41) ดานการสรางสรรคบทรอง ทํานองเพลง ( X = 4.27 , S.D. = .66) และดาน
การสรางสรรคเครื่องแตงกาย ( X = 4.25 , S.D. = .32) ตามลําดับ
ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงความรูกอนรับชมและหลังรับชมรําโทน เพื่อสงเสริมการเปลี่ยนแปลง
ความรูเรื่องคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3
วิธีทดลอง
t
p
n
(treatment)
กอนชม
186
666
3,958
16.75** < .05
หลังชม
186
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบวา การสรางสรรครําโทน เพื่อสงเสริมการเปลี่ยนแปลงความรูเรื่องคานิยมหลักของคนไทย 12
ประการ ทําใหผูเรียนมีความรูสูงขึ้นจริง แสดงใหเห็นจาก คะแนนของความรูจากการรับชมรําโทน เพื่อสงเสริมการ
เปลี่ยนแปลงความรูเรื่องคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 กอนและหลังชมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาพบวาการสรางสรรครําโทนจากความรูเรื่องคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดย บันทึก
กระบวนการสรางสรรคการแสดงรําโทนคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เปนลายลักษณอักษรโดยมีขั้นตอนตางๆ 3
ขั้นตอนคือ 1. ขั้นการเตรียมการแสดง Pre-production 2. ขั้นการแสดง Production 3. ขั้นหลังการแสดง Postproduction และศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงความรูเรื่องคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ กอนและหลังจากการรับชม
รําโทน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 โรงเรียนบานมาบยางพร จํานวน 186 คน พบวา การสรางสรรครําโทน เพื่อ
สงเสริมการเปลี่ยนแปลงความรูเรื่องคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ทําใหผูเรียนมีความรูสูงขึ้นจริง คะแนนของความรู
จากการรับชม กอนและหลังชมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผูวิจัยพบประเด็นสําคัญในการอภิปรายผล คือ
1. นักเรียนโรงเรียนบานมาบยางพร
จํานวนหนึ่ง จะมีความรูเดิมในเรื่องคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการบางแลว เพราะการสงเสริมนโยบายของหนวยงานตน
สังกัด คือ กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดใหนักเรียน ทองอาขยานคานิยมหลักของคนไทยทั้ง 12 ประการ เปนประจํา แตยัง
มีนักเรียนบางสวนที่จดจําความรูเรื่องคานิยมพอได ถึงระดับไมไดเลย เมื่อนักเรียนไดชมการแสดงรําโทนที่สรางสรรคขึ้นจึงเปน
การเพิ่มเติมความรู และสรางเสริมความรู-ความจําเรื่องคานิยมหลักของ 12ประการ ย้ําเติมใหเกิดความรูไดแมนยํา ซึ่งอีก
นัยสําคัญ คือ ลักษณะการทองจํา หรือการทําซ้ําใหเกิดการจดจํา นั้น ไดสอดคลองกับนโยบาย จอมพล ป ในยุคหนึ่ง ที่นําสิ่ง
รัฐบาลในยุคนั้นต องการสื่อสารข อมูล กับ ประชาชน โดยผานสอดแทรกความเปนชาติ ให เชื่อในผูนํา เปลี่ยนแปลงคานิย ม
ดั้งเดิม ที่เคยมีอยู แลวกําหนดใหการแสดงรําโทนเปนการแสดงพื้นฐานที่ทุกคนตองรําและรองได ใหประชาชน ซึมซับคานิยม
นั้นผานการแสดงรําโทน
สอดคลองกับแนวคิดของ จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ ไดกลาวถึง จอมพล ป.พิบูลสงคราม ในเรื่อง “ทองถิ่นนิยม” เนน
เอกลักษณของความเปนไทย เปนสวนสําคัญ โดยใหมีการปรับปรุงรําโทน ใหเปน รําวงมาตรฐานของชาติ เพื่อขาราชการได
ขับรอง ซึ่งการขับรองรําโทนเปนการรองประกอบจังหวะโทนงายๆ ใหเกิดความสนุกสนาน (จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ,2544:250)
แตการปรับปรุงใหเปนเพลงรําวงเพื่อทําใหประชาชนมีการตื่นตัวทางดานวัฒนธรรมแหงชาติ และยังเปนการปลูกฝงวัฒนธรรม
และความรักชาติไปในตัว

ภาพที่ 2 ภาพเครื่องแตงกายชาย-หญิง รําโทนคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ที่มา : ภาพถายโดยจิณณฎาภัสส สรรคพงษ เมื่อวันที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560
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ภาพที่ 3 ภาพการแสดงรําโทนคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ณ โรงเรียนบานมาบยางพร
ที่มา : ภาพถายโดยจิณณฎาภัสส สรรคพงษ เมื่อวันที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

ภาพที่ 4 ภาพลักษณะการออกแบบทารํา รําโทนคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ที่มา : ภาพถายโดยจิณณฎาภัสส สรรคพงษ เมื่อวันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2560
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ขอเสนอแนะ
1. สถานศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับเยาวชน ที่สนใจเรื่องการสรางสรรครําโทนคานิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ นื้สามารถนําไปเผยแพรผานสื่อตางๆ อยางหลากหลาย เชน สื่อออนไลน ดีวีดี เปนตน เพื่อเปนการสงเสริม
การสรางคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ใหมากขึ้น อีกยังเปนการอนุรักษ เผยแพร ศิลปวัฒนธรรมไทย ดานการรําโทน
ใหแพรหลาย ไดอีกทางหนึ่งดวย
2. ครูผูสอนที่สนใจใน เรื่องการสรางสรรครําโทน เปนนวัตกรรมหนึ่ง ที่สะทอนถึงการสรางสรรค ทารํา การ
แตงกาย ดนตรี นํามาประกอบกัน เปนเรื่องราว ในการนําเสนอสิ่งตางๆ นั้น นอกเหนือจากการนําเสนอในเรื่องคานิยมหลัก
ของคนไทย12 ประการ ยังสามารถใชรําโทนสรางสรรคในเรื่องอื่นๆไดอีกดวย
3. หากกลุมเยาวชนไดรับชมการสรางสรรครําโทนในรูปแบบใหมๆ โดยการคัดเลือกใช เครื่องดนตรีที่ไดรับ
การนิยมในปจจุบันนํามาบรรเลง ใหเกิดความแปลกใหม ทําใหแตกตาง อาจจะทําใหไดเขาถึงและถูกใจวัยรุนไดมากขึ้น
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การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 แบบเลือกตอบเมื่อตรวจดวยวิธี
การใหคะแนนความรูบางสวนดวยวิธีที่ตางกัน
วรารัตน แสงสุข เรืองเดช ศิริกิจ วิไลลักษณ ลังกา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
email : nongnamaha@gmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาฟงกชันสารสนเทศของขอสอบ (Item Information Function) และฟงกชัน
สารสนเทศของแบบทดสอบ (Test Information Function) ดวยวิธีการตรวจใหคะแนนความรูบางสวนดวยวิธีประยุกตการ
ใหคะแนนของคูมบ (Modified Coombs Approach) วิธีการตอบและการตรวจใหคะแนนแบบอารโนลด (The Arnold
Scoring/Response Method) และวิธีการตรวจใหคะแนนแบบประเพณีนิยม (The Conventional Method) ซึ่งทําการ
เปรียบเทียบคุณภาพของแบบทดสอบโดยพิจารณาจากคาของฟงกชันสารสนเทศของขอสอบและคาของฟงกชันสารสนเทศ
ของแบบทดสอบ โดยใชทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2559 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จํานวน 1,800 คน ซึ่งแตละวิธีการจะมีนักเรียนทํา
แบบทดสอบในจํานวนที่เทาๆกัน นั่นคือ วิธีการละ 600 คน ไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random
sampling) เนื่องจากในการวิเคราะหขอมูลตามทฤษฎีตอบสนองขอสอบ (Item Response Model) ควรกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางใหมีขนาดใหญพอที่จะทําใหความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณคาพารามิเตอรมีขนาดเล็ก
ถึงระดับที่
ยอมรับไดตามเปาหมายของการนําผลไปใชในทางปฏิบัติ ซึ่งควรใชขนาดกลุมตัวอยางไมต่ํากวา 500 คน (ศิริชัย กาญจนวาสี ,
2555, น. 113) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องตัวหารรวมมากและ
ตัวคูณรวมนอย มีลักษณะเปนขอสอบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ผลการศึกษาพบวา วิธีการตรวจใหคะแนนแบบ
ประเพณีนิยมใหคาฟงกชันสารสนเทศเฉลี่ยของแบบทดสอบสูงที่สุด ซึ่งมีคาเทากับ 9.04 รองลงมาคือวิธีการตอบและการ
ตรวจใหคะแนนแบบอารโนลดซึ่งมีคาเทากับ 6.20 และวิธีที่ใหคาฟงกชันสารสนเทศเฉลี่ยของแบบทดสอบต่ําสุดคือ วิธี
ประยุกตการใหคะแนนของคูมบซึ่งมีคาเทากับ 5.15 สวนคาฟงกชันสารสนเทศของขอสอบ พบวา วิธีการตรวจใหคะแนน
แบบประเพณีนิยมใหคาฟงกชันสารสนเทศของขอสอบสูงสุด รองลงมาคือ วิธีการตอบและการตรวจใหคะแนนแบบอารโนลด
และวิธีประยุกตการใหคะแนนของคูมบใหคาต่ําสุด
คําสําคัญ : การใหคะแนนความรูบางสวน, วิธีประยุกตการใหคะแนนของคูมบ, วิธีการตอบและการตรวจใหคะแนนแบบอาร
โนลด, วิธีการตรวจใหคะแนนแบบประเพณีนิยม
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Abstract
The research aimed at studying the item information function and information function of test
when scoring with different the partial knowledge methods, which are the modified Coombs approach,
the Arnold scoring/response method and the conventional method. Which test quality was compared by
item information function and test information function by item response theory. The subjects comprised
1,800 Mathayom Suksa 1 students studying during second semester of 2016 academic year, in schools
under the Secondary Educational Service Area Office 2. 600 students were scored per method through
multi-stage random sampling. According to analyzing by Item Response Model, accurate sample size
should be large enough to provide accurate parameter estimates in order to apply the accurate result
and a sample size of at least N = 500 provided the accurate parameter estimates (Sirichai
Kanchanawasee, 2012, p.113) The instrument for collecting data was the multiple choice mathematic test
in highest common factor and least common multiple with 30 items. The study indicated that scoring
with the conventional method scored the test information function the highest (9.04), scoring with the
Arnold scoring/response method was scored lower (6.20) and the modified Coombs approach was the
lowest (5.15). According to item information function, the conventional method scored the higher than
Arnold scoring/response method and the modified Coombs approach respectively.

Keyword: Scoring with Partial Knowledge, Coombs approach, Arnold Scoring Method,
Conventional Method
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บทนํา
ธรรมชาติข องวิช าคณิต ศาสตรเ ปนวิช าที่ เกี่ยวกับ ทักษะกระบวนการ ซึ่งแตล ะเนื้อหาจะเนนและสอดแทรกการ
แกปญหาเปนหลัก เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน การสรางเครื่องมือจึงเปนสิ่งที่ควรใหความสําคัญเปนอันดับตนๆในการวัดและ
ประเมิ นผล ซึ่ง การประเมิ นทั ก ษะและกระบวนการทางคณิต ศาสตร สามารถทํ าได โ ดยใช เ ครื่ องมื อในการประเมิ น ที่
หลากหลาย เชน แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบบันทึกการเรียนรู แบบประเมินพฤติกรรม แฟม
สะสมงาน โครงงานคณิตศาสตร ปญหา/สถานการณจําลอง แบบวัดการปฏิบัติ แบบตรวจรายการ/แบบสํารวจตัวเอง และ
นิท รรศการ แต อย างไรก็ตาม ในทางปฏิ บั ติ การประเมิ นทางคณิต ศาสตรยั ง คงเป นการประเมิ นผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ย น
คณิตศาสตรที่เปนความรูความเขาใจมากกวาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และหากเปนการประเมินทักษะ การ
เลือกใชเครื่องมือก็ยังประเมินความสามารถที่แทจริงของผูเรียนไดไมมากนัก ผูสอนสวนใหญนิยมใชขอสอบปรนัยในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตร(อัมพร มาคนอง, 2553, น. 165-166) แตถึงอยางไรก็ตามการสรางขอสอบปรนัยก็ยังมี
จุดออนที่สําคัญ คือ เปดโอกาสใหมีการตอบถูกโดยการเดา ปญหาการตอบแบบเดาสุมจึงเปนแหลงความคลาดเคลื่อนในการ
วัด นอกจากนี้ผลการวัดที่ไดไมสามารถใหสารสนเทศที่เพียงพอที่จะจําแนกผูตอบในระดับตางๆของความรู ระหวางผูที่รู ผูที่มี
ความรูบางสวน และผูที่ไมรู (เอมอร จังศิริพรปกรณ, 2545, น. 21)
ในปจจุบันทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ (Item Response Theory) ถือเปนทฤษฎีการทดสอบแนวใหมที่ถูกนํามาใช
ในการพัฒนาเครื่องมือและใชในระบบการทดสอบอยางกวางขวาง ซึ่งทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ เสนอแนวคิดที่วา ความ
นาจะเปนของการตอบขอสอบไดถูกตองขึ้นอยูกับความสามารถจริงของผูตอบ ( ศิริชัย กาญจนวาสี, 2555, น. 7) และโมเดล
การตอบสนองขอสอบที่นํามาใชในการทดสอบยุคปจจุบันที่สําคัญคือแบบตรวจใหคะแนนมากกวา 2 คา ไดแก การตรวจให
คะแนนความรูบางสวน (Partial Credit) โดยการตรวจใหคะแนนความรูบางสวนนั้น เปนการใหคะแนนที่ใกลเคียงกับความรู
ที่แทจริงของผูตอบ ซึ่งมีสวนชวยลดความคลาดเคลื่อนจากแหลงการเดาสุมของผูตอบลงทําใหคะแนนมีความเชื่อมั่นมากขึ้น
ในขณะเดียวกันก็สงผลตอความเที่ยงตรงของกระบวนการวัดดวย (Frary, 1980)
วิธีการของการตรวจใหคะแนนความรูบางสวนมีผูคนจํานวนมากใหความสนใจ ซึ่งไดนําวิธีการตรวจใหคะแนนดวย
วิธีการตางๆมาศึกษาโดยเฉพาะวิธีการเปลี่ยนแปลงวิธีการตอบ (Changing the Response Method) ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
วิธีการตอบ (Changing the Response Method) คือ ใชน้ําหนักที่ใหโดยผูสอบเอง ซึ่งสะทอนถึงความรูที่มีอยูในตัวผูสอบ
การประเมินดวยตนเองนี้เปนวิธีที่ดีที่สุดในการไดมาซึ่งสารสนเทศเกี่ยวกับความรูของผูสอบในแตละขอ ผูสอบจะใหสารสนเทศ
อยางสมบูรณเกี่ยวกับน้ําหนัก วิธีการใหคะแนน และการควบคุมระดับความมั่นใจในการให ซึ่งจะชวยลดการเดาและความ
คลาดเคลื่ อนในการวัด วิธีนี้ใ ชรูปแบบข อสอบเหมื อนแบบสอบชนิด เลือกตอบทั่วไปเพีย งแต คําสั่ง วิธีการตอบ และการให
คะแนนแตกตางจากแบบสอบชนิดเลื อกตอบธรรมดา ซึ่งแตละวิธีใชวิธีการที่ไมยุงยาก โดยแบงเปนชนิด ตางๆได 6 วิธี คื อ
1. วิธีการแกการเดา (Correction for guessing) 2. วิธีการใหคะแนนจากการตัดตัวลวง (Elimination Scoring) 3. วิธีการ
ของการทดสอบความนาจะเปน (Probability Testing) 4. วิธีการแสดงความมั่นใจ (Confidence Marking) 5. วิธีการจัด
อันดับอยางสมบูรณ (Complete Ordering) 6. วิธีการจัดอันดับเปนบางสวน (Partial Ordering) (เอมอร จังศิริพรปกรณ,
2545; อางอิงจาก Simon, Budescu และ Nevo, 1997)
ดังนั้นผูวิจัยสนใจที่จะนําวิธีการตางๆของวิธีการใหคะแนนจากการตัดตัวลวง (Elimination Scoring) ของการตรวจ
ให ค ะแนนความรู บ างส ว นมาศึ กษาเปรี ย บเที ย บเพื่ อหาคุ ณภาพระหวางวิธีป ระยุ กต การให ค ะแนนของคู ม บ (Modified
Coombs Approach) วิธีการตอบและการตรวจใหคะแนนแบบอารโนลด(The Arnold Scoring/Response Method) และ
วิธีการตรวจใหค ะแนนแบบประเพณีนิย มของแบบทดสอบวิช าคณิต ศาสตร เรื่ องตั วหารรวมมากและตั วคู ณร วมนอย ชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อนําสารสนเทศที่ไดมาจําแนกผูเรียน ระหวางผูที่มีความรูจริง ผูที่มีความรูบางสวน และผูที่ไมมีความรู
วัตถุประสงคการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อศึกษาฟงกชันสารสนเทศของขอสอบ (Item Information Function)
และฟงกชันสารสนเทศของแบบทดสอบ (Test Information Function) ดวยวิธีการตรวจใหคะแนนความรูบางสวนดวยวิธี
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ประยุกตการใหคะแนนของคูมบ(Modified Coombs Approach) วิธีการตอบและการตรวจใหคะแนนแบบอารโนลด(The
Arnold Scoring/Response Method) และวิธีการตรวจใหคะแนนแบบประเพณีนิยม (The Conventional Method)
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 สํานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษามัธยมศึกษาเขต 2 จํานวน 52 โรงเรีย น จํานวน 548 ห องเรี ยน นักเรี ยน 23,056 คน (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559)
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2559 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จํานวน 10 โรงเรียน จํานวน 39 หองเรียน จํานวนนักเรียนทั้งหมด
1,800 คน ซึ่งแตละวิธีการจะมีนักเรียนทําแบบทดสอบในจํานวนที่เทาๆกัน นั่นคือ วิธีการละ 600 คน ไดมาโดยการสุมแบบ
หลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling) เนื่องจากในการวิเคราะหขอมูลตามทฤษฎีตอบสนองขอสอบ (Item
Response Model) ควรกําหนดขนาดกลุมตัวอยางใหมีขนาดใหญพอที่จะทําใหความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณ
คาพารามิเตอรมีขนาดเล็ก ถึงระดับที่ยอมรับไดตามเปาหมายของการนําผลไปใชในทางปฏิบัติ ซึ่งควรใชขนาดกลุมตัวอยางไม
ต่ํากวา 500 คน (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2555, น. 113)
การสุมกลุมตัวอยางมีขั้นตอน ดังนี้
1. สํารวจขอมูลหนวยสมาชิกของประชากรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2559 จากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
2. สุมโรงเรียน โดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) โดยมีขนาดโรงเรียนเปนชั้น
(Strata) มีโรงเรียนเปนหนวยสุม (Sampling Unit)
2.1 จําแนกโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เปน 3 ขนาด (ขนาดใหญพิเศษ, ขนาดใหญ
และขนาดกลาง) จากการสํารวจพบวา
1) ขนาดใหญพิเศษ พิจารณาจากจํานวนนักเรียนทั้งหมดมากกวา 2,500 คน จํานวน 25 โรงเรียน
จํานวนนักเรียน 14,311 คน
2) ขนาดใหญ พิจารณาจากจํานวนนักเรียนทั้งหมด 1,501 -2,500 คน จํานวน 20 โรงเรียน
จํานวนนักเรียน 7,588 คน
3) ขนาดกลาง พิจารณาจากจํานวนนักเรียนทั้งหมด 501 -1,500 คน จํานวน 6 โรงเรียน จํานวน
นักเรียน 1,094 คน
2.2 สุมโรงเรียนตามสัดสวนของโรงเรียนแตละขนาด ไดโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 5 โรงเรียน ไดแก
บดินทรเดชา(สิงห สิงหเสนี), เทพศิรินทรรมเกลา, บางกะป, พรตพิทยพยัต และมัธยมวัดหนองจอก
จํานวน 68 หองเรียน จํานวน 3,070 คน โรงเรียนขนาดใหญ 3 โรงเรียน ไดแก รัตนโกสินทรสมโภช
บางเขน, บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 4 และลาดปลาเคาพิทยาคม จํานวน 28 หองเรียน จํานวน
1,200 คน โรงเรียนขนาดกลาง 2 โรงเรียน ไดแก สุขุมนวพันธอุปถัมภ และ จันทรหุนบําเพ็ญ จํานวน
12 หองเรียน จํานวน 432 คน
3. สุม แบบแบ ง กลุ ม โดยแบ ง ห องเรี ย นของโรงเรี ย นแตล ะขนาดเป นดัง นี้ โรงเรี ย นขนาดใหญ พิ เ ศษ เป น 68
หองเรียน สุมไดมา 20 หองเรียน โรงเรียนขนาดใหญ จํานวน 28 หองเรียน สุมไดมา 12 หองเรียน โรงเรียน
ขนาดกลาง จํานวน 12 หองเรียน สุมไดมา 7 หองเรียน รวมทั้งสิ้น จํานวน 39 หองเรียน จํานวน 1,800 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใ ชใ นการวิจัย เปนแบบทดสอบวิช าคณิต ศาสตร ชั้ นมัธยมศึ กษาป ที่ 1 เรื่ องตั วหารรวมมากและตั ว
คูณรวมนอย มีลักษณะเปนขอสอบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
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ขั้นตอนของการวิจัย
ผูวิจัยสรางเครื่องมือเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 อาศัยเอกสาร
หลักสูตรและการวิเคราะหหลักสูตร เพื่อที่จะระบุจุดมุงหมายในการชี้แนวทางการเลือกตัวแทนของเนื้อหาที่จะออกขอสอบวา
ออกขอสอบอยางไรจึงจะเปนตัวแทนที่ดีของเนื้อหา วิธีการนี้จะเปนหลักประกันไดวาแบบทดสอบนั้นจะมีความเที่ยงตรงดาน
เนื้อหา (Content validity) มีการดําเนินการสรางแบบทดสอบดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิชาคณิตศาสตรและการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร
2. สรางตารางวิเคราะหเนื้อหา และจุดประสงคการเรียนรูเกี่ยวกับเรื่อง ตัวหารรวมมากและตัวคูณรวมนอย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
3. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ตัวหารรวมมากและตัวคูณรวมนอย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ
4. ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ตัวหารรวมมากและตัวคูณรวมนอยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ให
ผูเชี่ยวชาญที่มีความรูทางการวัดผลและคณิตศาสตร จํานวน 5 ทาน โดยเกณฑในการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญคืออาจารยที่มี
ความรู ความสามารถด านการทดสอบและวัดผลการศึกษา และอาจารย ระดับมัธยมศึกษาที่มีวิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
พิจารณาแบบทดสอบแลวนําไปตรวจสอบหาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบโดยใชสูตร IOC และคัดเลือกขอสอบจํานวน 40
ขอ ผลปรากฏวา คา IOC ที่ไดอยูในชวง 0.6 ถึง 1
5. นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
จํานวน 300 คน
6. นําแบบทดสอบมาตรวจใหคะแนนตามวิธีการใหคะแนนทั้งสามวิธี
7. นําผลการทดสอบมาวิเ คราะห หาคุ ณภาพขอสอบโดยใช ท ฤษฎี การวัด แบบดั้ งเดิ ม (Classical Test
Theory : CTT) เพื่อหาคาความยาก คาอํานาจจําแนกของขอสอบ และคาความเชื่อมั่น จากสูตรคูเดอรริชารตสัน (KR-20) ได
คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.827
8. นําผลการทดสอบมาวิเคราะหการทําหนาที่ตางกันของขอสอบทั้งตัวถูกและตัวลวงในเรื่องเพศ
9. ปรับปรุงขอสอบและคัดเลือกขอสอบที่มีคุณภาพจํานวน 30 ขอ โดยคาความยากอยูระหวาง 0.17 – 0.93
คาอํานาจําแนกอยูระหวาง 0.1 – 0.38 และการทําหนาที่ตางกันของขอสอบทั้งตัวถูกและตัวลวง โดยผูวิจัยมีหลักเกณฑใน
การพิจารณาแตละขอเรียงตามลําดับดังนี้
1) ขอสอบตองไมเกิดการทําหนาที่ตางกันของขอสอบทั้งตัวถูกและตัวลวง (DIFและDDF)
2) ขอสอบตองไมเกิดการทําหนาที่ตางกันของขอสอบ (DIF)
3) ขอสอบตองไมเกิดการทําหนาที่ตางกันของตัวลวง (DDF)
ทั้งนี้ผูวิจัยพบขอสอบที่เกิดการทําหนาที่ตางกันของขอสอบทั้งตัวถูกและตัวลวง แตการคัดเลือก ผูวิจัยคํานึงถึง
โครงสรางขอสอบเปนหลักในการพิจารณา
10. จัดพิมพและนําไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 1,800 คน
การเก็บรวบรวมขอมูล
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล
การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย ผูวิจัยใชเวลาในการรวบรวมขอมูลระหวาง วันที่ 1 มกราคม 2560 –
28 กุมภาพันธ 2560
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ติดตอโรงเรียนที่ใชเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 13 โรงเรียน จํานวน 48 หองเรียน ขอสอบจํานวน 2,640 ฉบับ
เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล และกําหนด วัน เวลา ในการสอบ
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2. เตรียมแบบทดสอบใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียนที่สอบในแตละครั้ง และวางแผนในการดําเนินการสอบลวงหนา
แตเนื่องดวยวันและเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลใกลเคียงกับการสอบปลายภาคจึงทําใหขอมูลที่เก็บไดไมครบจํานวน ซึ่ง
จํานวนที่เก็บไดจริงจํานวน 10 โรงเรียน 39 หองเรียน จํานวน 1,877 คน คัดเลือกกระดาษคําตอบที่นักเรียนทําแบบทดสอบ
ไดอยางสมบูรณ วิธีการละ 600 คน รวมจํานวนทั้งหมด 1,800 คน ทั้งนี้เพื่อจะไดไมมีความแตกตางกันทางดานจํานวนขอมูลที่
นํามาวิเคราะหของทั้ง 3 วิธี
3. ดําเนินการสอบกับนักเรียนกลุมตัวอยาง
4. ผูวิจัยหรือตัวแทนผูวิจัย อธิบายใหนักเรียนเขาใจจุดประสงคของการทําแบบทดสอบ
5. นักเรียนจะทําแบบทดสอบ 1 ครั้ง ดวยแบบทดสอบชุดเดียวกัน แตวิธีการตอบแตกตางกัน โดยที่นักเรียน 1 คน
จะไดทําแบบทดสอบเพียง 1 วิธีการตอบเทานั้น ซึ่งแตละวิธีการจะมีนักเรียนทําแบบทดสอบในจํานวนที่เทาๆกัน นั่นคือ
วิธีการละ 600 คน
รูปแบบที่ 1 ใชกับวิธีการทั้ง 2 วิธีไดแก วิธีประยุกตการใหคะแนนของคูมบ และวิธีการตอบและการตรวจให
คะแนนแบบอารโนลด ซึ่งใหนักเรียนทําแบบทดสอบโดยที่นักเรียนสามารถตัดตัวลวงที่เปนคําตอบที่ผิดได 1 หรือ 2 หรือ 3
ตัวเลือก ก็ได โดยไมจําเปนตองตัดตัวเลือกทั้ง 3 ตัวในแตละขอ แตพยายามตัดออกตามความรูที่สามารถตัดออกไดเทานั้น ถา
ไมสามารถตัดออกไดก็ไมตองตัดออก
รูปแบบที่ 2 ใชกับวิธีการตรวจใหคะแนนแบบประเพณีนิยม ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกคําตอบที่ถูกตองไดเพียงคําตอบ
เดียว
การวิเคราะหขอมูล
1. ในการทดลอง (Try out) เครื่องมือ มีขั้นตอน ดังนี้
1.1 ตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรจาก
กระดาษคําตอบของนักเรียนกอน
1.2 นําแบบทดสอบมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว
1.3 วิเคราะหหาคาความยาก คาอํานาจจําแนก คาความเชื่อมั่นจากสูตรคูเดอรริชารตสัน (KR-20) โดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร
1.4 วิเคราะหการทําหนาที่ตางกันของขอสอบทั้งตัวถูกและตัวลวง โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัย มีขั้นตอน ดังนี้
2.1 วิเคราะหขอมูลเบื้องตน (preliminary data analysis) มีขั้นตอน ดังนี้
2.1.1 นําขอมูลที่รวบรวมไดมาตรวจสอบความสมบูรณของการตอบจากกระดาษคําตอบของ
นักเรียนวามีสภาพเปนอยางไร
2.1.2 ตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด
2.1.3 วิเคราะหคาสถิติพื้นฐานโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อหาคามากสุด คาต่ําสุด คาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.2 นําขอมูลที่ผานการวิเคราะหขั้นตนมาทําการหาคุณภาพขอสอบตามทฤษฎีตอบสนองขอสอบ (IRT)
โดยวิเคราะหเพื่อหาคาฟงกชันสารสนเทศของขอสอบ และคาฟงกชันสารสนเทศของแบบทดสอบ วิเคราะหขอมูลโดยใช
Generalized Partial Credit Model (G-PCM) ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรและนําคาที่ไดมาคํานวณคาฟงกชัน
สารสนเทศเฉลี่ยของแบบทดสอบ
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ผลการวิจัย
ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปรผล โดยแบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหคาฟงกชันสารสนเทศของขอสอบ คาฟงกชันสารสนเทศของแบบทดสอบ และคาฟงกชัน
สารสนเทศเฉลี่ยของแบบทดสอบ
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบจําแนกตามวิธีการตรวจใหคะแนน
จํานวน
ผูสอบ
วิธีประยุกตการใหคะแนนของคูมบ
600
วิธีการตอบและการตรวจใหคะแนนแบบอารโนลด 600
600
วิธีการตรวจใหคะแนนแบบประเพณีนิยม
วิธีการตรวจใหคะแนน

คะแนน
Min Max Mean SD
87 39.16 15.856
90 2
30 -6.15 28.67 8.35 7.853
30 15.44 6.888
30 3
k

ตารางที่ 1 พบวา วิธีประยุกตการใหคะแนนของคูมบมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 39.16 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
15.856 วิธีการตอบและการตรวจใหคะแนนแบบอารโนลดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.35 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 7.853
และวิธีการตรวจใหคะแนนแบบประเพณีนิยมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 15.44 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 6.888
ตารางที่ 2 คาฟงกชันสารสนเทศสูงสุดของขอสอบ จําแนกตามรายขอและวิธีการตรวจใหคะแนน

ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ฟงกชันสารสนเทศของขอสอบ (IIF)
วิธีประยุกตการใหคะแนนของ วิธีการตอบและการตรวจให
วิธีการตรวจใหคะแนนแบบ
คูมบ
คะแนนแบบอารโนลด
ประเพณีนิยม
0.41
0.86
2.29
0.23
0.64
0.62
0.59
0.67
2.94
0.31
0.30
1.71
0.25
0.31
2.28
1.16
0.82
2.06
0.14
0.00
0.97
0.10
0.13
0.39
0.00
0.01
0.11
0.26
0.55
0.29
0.09
0.08
0.85
0.23
0.62
0.53
0.25
0.60
0.53
0.11
0.53
0.33
0.00
0.00
0.03
0.02
0.02
0.19
0.09
0.04
0.29
0.32
0.79
0.21

950

ขอ
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ฟงกชันสารสนเทศของขอสอบ (IIF)
วิธีประยุกตการใหคะแนนของ วิธีการตอบและการตรวจให
วิธีการตรวจใหคะแนนแบบ
คูมบ
คะแนนแบบอารโนลด
ประเพณีนิยม
0.36
0.56
2.23
0.36
0.21
1.06
0.52
0.24
1.13
0.00
0.23
0.09
0.37
0.63
0.80
0.29
0.37
0.57
0.25
0.48
0.37
0.12
0.48
0.46
0.37
0.65
0.36
0.24
0.31
0.70
0.02
0.01
0.21
0.19
0.35
0.44

จากตารางที่ 2 พบวา คาฟงกชันสารสนเทศสูงสุดของขอสอบใหคาที่เรียงลําดับจากสูงไปต่ําไดทั้งหมด 5 แบบโดย
แบบที่ 1 คือ ขอที่ 1, 3, 5, 8, 9, 19, 23, 24, 28 และ 30 วิธีการตรวจใหคะแนนแบบประเพณีนิยมใหคาสูงสุด รองลงมาคือ
วิธีการตอบและการตรวจใหคะแนนแบบอารโนลด และวิธีประยุกตการใหคะแนนของคูมบใหคาต่ําสุด แบบที่ 2 คือ ขอที่
4, 6, 7, 11, 17, 20, 21, 22 และ 29 วิธีการตรวจใหคะแนนแบบประเพณีนิยมใหคาสูงสุด รองลงมาคือ วิธีประยุกตการให
คะแนนของคูมบ และวิธีการตอบและการตรวจใหคะแนนแบบอารโนลดใหคาต่ําสุด แบบที่ 3 คือ ขอที่ 15 และ 16 วิธีการ
ตรวจใหคะแนนแบบประเพณีนิยมใหคาสูงสุด รองลงมาคือ วิธีประยุกตการใหคะแนนของคูมบ และวิธีการตอบและการตรวจ
ใหคะแนนแบบอารโนลดใหคาเทากัน แบบที่ 4 คือ ขอที่ 2, 10, 12, 13, 14, 25 และ 26 วิธีการตอบและการตรวจใหคะแนน
แบบอารโนลดใหคาสูงสุด รองลงมาคือ วิธีการตรวจใหคะแนนแบบประเพณีนิยม และวิธีประยุกตการใหคะแนนของคูมบใหคา
ต่ําสุด แบบที่ 5 คือ ขอที่ 18 และ 27 วิธีการตอบและการตรวจใหคะแนนแบบอารโนลดใหคาสูงสุด รองลงมาคือ วิธี
ประยุกตการใหคะแนนของคูมบ และวิธีการตรวจใหคะแนนแบบประเพณีนิยมใหคาต่ําสุด โดยภาพรวมแลวพบวา วิธีการ
ตรวจใหคะแนนแบบประเพณีนิยมใหคาฟงกชันสารสนเทศของขอสอบสูงสุด รองลงมาคือ วิธีการตอบและการตรวจใหคะแนน
แบบอารโนลดและวิธีประยุกตการใหคะแนนของคูมบใหคาต่ําสุด
ตารางที่ 3 คาฟงกชันสารสนเทศของแบบทดสอบที่วิเคราะหจากคะแนนที่ไดจากวิธีการตอบและตรวจใหคะแนนทั้ง 3 แบบ
ระดับ
ความ
สามารถ
(θ )
-2.8
-2.4
-2.0
-1.6
-1.2
-0.8

คาฟงกชันสารสนเทศของแบบทดสอบ (TIF)
วิธีประยุกตการใหคะแนน วิธีการตอบและการตรวจใหคะแนน
ของคูมบ
แบบอารโนลด
2.40
3.04
3.97
5.15
6.30
7.04

2.39
3.18
4.38
6.00
7.87
9.63

วิธีการตรวจใหคะแนนแบบ
ประเพณีนิยม
2.05
3.03
5.23
9.97
17.41
22.26
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ระดับ
ความ
สามารถ
(θ )
-0.4
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
2.8

คาฟงกชันสารสนเทศของแบบทดสอบ (TIF)
วิธีประยุกตการใหคะแนน วิธีการตอบและการตรวจใหคะแนน
ของคูมบ
แบบอารโนลด
7.35
7.35
7.07
6.52
5.76
4.93
4.12
3.42
2.85

10.80
10.99
10.03
8.27
6.35
4.73
3.53
2.72
2.18

วิธีการตรวจใหคะแนนแบบ
ประเพณีนิยม
19.85
15.32
11.78
8.93
6.59
4.80
3.53
2.67
2.11

จากตารางที่ 3 พบวา วิธีประยุกตการใหคะแนนของคูมบใหคาฟงกชันสารสนเทศสูงที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีอื่นที่ระดับ
ความสามารถ ( θ ) เทากับ -2.8 และชวงตั้งแต 1.6 ถึง 2.8 แสดงวา วิธีประยุกตการใหคะแนนของคูมบ เหมาะสําหรับผูที่มี
ความสามารถคอนขางต่ําและผูที่มีความสามารถคอนขางสูง วิธีการตอบและการตรวจใหคะแนนแบบอารโนลดใหคาฟงกชัน
สารสนเทศสูงที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีอื่นที่ระดับความสามารถ ( θ ) เทากับ -2.4 แสดงวา วิธีการตอบและการตรวจใหคะแนน
แบบอาร โนลด เหมาะสํ าหรับ ผูที่ มีค วามสามารถคอนข างต่ํา และวิธีการตรวจให คะแนนแบบประเพณีนิย มใหค าฟ งกชั น
สารสนเทศสูงที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีอื่นชวงระดับความสามารถ ( θ ) ชวงตั้งแต -2.0 ถึง 1.2 แสดงวาวิธีการตรวจใหคะแนนแบบ
ประเพณีนิยมเหมาะสําหรับผูที่มีความสามารถปานกลาง
ซึ่งเมื่อพิจารณาแตละระดับความสามารถพบวา ระดับความสามารถ ( θ ) เทากับ -2.8 วิธีประยุกตการใหคะแนน
ของคูมบ ใหคาฟงกชันสารสนเทศสูงสุด รองลงมาคือวิธีการตอบและการตรวจใหคะแนนแบบอารโนลด และวิธีการตรวจให
คะแนนแบบประเพณีนิยมใหคาฟงกชันสารสนเทศต่ําสุดซึ่งคาฟงกชันสารสนเทศเทากับ 2.40, 2.39 และ 2.05 ตามลําดับ
ระดับความสามารถ ( θ ) เทากับ -2.4 วิธีการตอบและการตรวจใหคะแนนแบบอารโนลด ใหคาฟงกชันสารสนเทศสูงสุด
รองลงมาคือวิธีประยุกตการใหคะแนนของคูมบ และวิธีการตรวจใหคะแนนแบบประเพณีนิยมใหคาฟงกชันสารสนเทศต่ําสุดซึ่ง
คาฟงกชันสารสนเทศเทากับ 3.18, 3.04 และ 3.03 ตามลําดับ ระดับความสามารถ ( θ ) เทากับ -2.0, -1.6, -1.2, -0.8, -0.4,
0, 0.4, 0.8 และ 1.2 คาฟงกชันสารสนเทศเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ วิธีการตรวจใหคะแนนแบบประเพณีนิยมใหคา
ฟงกชันสารสนเทศสูงสุด รองลงมาคือวิธีการตอบและการตรวจใหคะแนนแบบอารโนลด และวิธีประยุกตการใหคะแนนของ
คูมบใหคาฟงกชันสารสนเทศต่ําสุด โดยระดับความสามารถ ( θ ) เทากับ -2.0 คาฟงกชันสารสนเทศเทากับ 5.23, 4.38 และ
3.97 ตามลําดับ ระดับความสามารถ ( θ ) เทากับ -1.6 คาฟงกชันสารสนเทศเทากับ 9.97, 6.00 และ 5.15 ตามลําดับ ระดับ
ความสามารถ ( θ ) เทากับ -1.2 คาฟงกชันสารสนเทศเทากับ 17.41, 7.87 และ 6.30 ตามลําดับ ระดับความสามารถ ( θ )
เทากับ -0.8 คาฟงกชันสารสนเทศเทากับ 22.26, 9.63 และ 7.04 ตามลําดับ ระดับความสามารถ ( θ ) เทากับ -0.4 คา
ฟงกชันสารสนเทศเทากับ 19.85, 10.80 และ 7.35 ตามลําดับ ระดับความสามารถ ( θ ) เทากับ 0 คาฟงกชันสารสนเทศ
เทากับ 15.32, 10.99 และ 7.35 ตามลําดับ ระดับความสามารถ ( θ ) เทากับ 0.4 คาฟงกชันสารสนเทศเทากับ 11.78,
10.03 และ 7.07 ตามลําดั บ ระดับความสามารถ ( θ ) เท ากับ 0.8 คาฟ งกชันสารสนเทศเทากับ 8.93, 8.27 และ 6.52
ตามลําดับ ระดับความสามารถ ( θ ) เทากับ 1.2 คาฟงกชันสารสนเทศเทากับ 6.59, 6.35 และ 5.76 ตามลําดับ ที่ระดับ
ความสามารถ ( θ ) เทากับ 1.6 วิธีประยุกตการใหคะแนนของคูมบใหคาฟงกชันสารสนเทศสูงสุด รองลงมาคือวิธีการตรวจให
คะแนนแบบประเพณีนิยม และวิธีการตอบและการตรวจใหคะแนนแบบอารโนลดใหคาฟงกชันสารสนเทศต่ําสุด ซึ่งคาฟงกชัน
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สารสนเทศเทากับ 4.93, 4.80 และ 4.73 ตามลําดับ ที่ระดับความสามารถ ( θ ) เทากับ 2.0 วิธีประยุกตการใหคะแนนของ
คูมบใหคาฟงกชันสารสนเทศสูงสุด รองลงมาคือวิธีการตอบและการตรวจใหคะแนนแบบอารโนลดและวิธีการตรวจใหคะแนน
แบบประเพณีนิยมใหคาเทากัน ซึ่งคาฟงกชันสารสนเทศเทากับ 4.12, 3.53 และ 3.53 ตามลําดับ ที่ระดับความสามารถ ( θ )
เทากับ 2.4 และ 2.8 คาฟงกชันสารสนเทศเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ วิธีประยุกตการใหคะแนนของคูมบ ใหคาฟงกชัน
สารสนเทศสูงสุด รองลงมาคือวิธีการตอบและการตรวจใหคะแนนแบบอารโนลด และวิธีการตรวจใหคะแนนแบบประเพณี
นิยมใหคาฟงกชันสารสนเทศต่ําสุด โดยที่ระดับความสามารถ ( θ ) เทากับ 2.4 คาฟงกชันสารสนเทศเทากับ 3.42, 2.72 และ
2.67 ตามลําดับ ระดับความสามารถ ( θ ) เทากับ 2.8 คาฟงกชันสารสนเทศเทากับ 2.85, 2.18 และ 2.11
สําหรับโคงฟงกชันสารสนเทศของแบบทดสอบที่มีวิธีการตอบและตรวจใหคะแนนแบบตางๆทั้งหมด 3 วิธี ได
แสดงไวในภาพประกอบ 1 จากภาพจะเห็นไดวา วิธีการตอบและตรวจใหคะแนนวิธีประยุกตการใหคะแนนของคูมบ และ
วิธีการตอบและการตรวจใหคะแนนแบบอารโนลด จะใหโคงฟงกชันสารสนเทศคลายคลึงกัน ซึ่งวิธีประยุกตการใหคะแนนของ
คูมบที่ระดับความสามารถ ( θ ) เทากับ -0.4 และ 0 เสนกราฟจะมีความโดงมากที่สุด วิธีการตอบและการตรวจใหคะแนน
แบบอาร โนลด ที่ร ะดั บความสามารถ ( θ ) เทากับ 0 เส นกราฟจะมี ความโด งมากที่สุ ด และวิธีการตรวจใหค ะแนนแบบ
ประเพณีนิยมในระดับความสามารถ ( θ ) เทากับ -0.8 เสนกราฟจะมีความโดงมากที่สุด
โคงสารสนเทศของแบบทดสอบของการใหคะแนน 3 วิธี
30

ประยุกตคูมบ

ฟงกชันสารสนเทศ

25

อารโนลด

20

ประเพณีนิยม

15
10
5
0
-2.8 -2.4 -2 -1.6-1.2 -0.8-0.4 0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 2.4 2.8

ระดับความสามารถ

ภาพประกอบ

1

เปรีย บเทีย บโค งฟ งกชั นสารสนเทศของแบบทดสอบที่ มีวิธีการตอบและตรวจใหค ะแนนทั้ ง 3 วิธี

ตารางที่ 4 คาฟงกชันสารสนเทศเฉลี่ยของแบบทดสอบ
วิธีการตอบและตรวจใหคะแนน
วิธีประยุกตการใหคะแนนของคูมบ
วิธีการตอบและการตรวจใหคะแนนแบบอารโนลด
วิธีการตรวจใหคะแนนแบบประเพณีนิยม

คาฟงกชันสารสนเทศเฉลี่ยของแบบทดสอบ (AI)
5.15
6.20
9.04

จากตารางที่ 4 พบวา วิธีการตรวจใหคะแนนแบบประเพณีนิยมใหคาฟงกชันสารสนเทศเฉลี่ยของแบบทดสอบสูง
ที่สุด ซึ่งมีคาเทากับ 9.04 รองลงมาคือ วิธีการตอบและการตรวจใหคะแนนแบบอารโนลด ซึ่งมีคาเทากับ 6.20 และวิธีที่ใหคา
ฟงกชันสารสนเทศเฉลี่ยของแบบทดสอบต่ําสุดคือ วิธีประยุกตการใหคะแนนของคูมบ ซึ่งมีคาเทากับ 5.15
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สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของแบบทดสอบโดยพิจารณาจากคาของฟงกชันสารสนเทศของขอสอบและคาของ
ฟงกชันสารสนเทศของแบบทดสอบ โดยใชทฤษฎีการตอบสนองขอสอบเมื่อแบบทดสอบมีวิธีการตอบและตรวจใหคะแนน
แตกตางกัน ไดแก วิธีประยุกตการใหคะแนนของคูมบ วิธีการตอบและการตรวจใหคะแนนแบบอารโนลด และวิธีการตรวจให
คะแนนแบบประเพณีนิยม ผลการวิจัยพบวา ใหหลักฐานที่ยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดใหคาฟงกชันสารสนเทศของ
ขอสอบ และฟงกชันสารสนเทศของแบบทดสอบ ระหวางการตรวจใหคะแนนความรูบางสวนดวยวิธีประยุกตการใหคะแนน
ของคูมบ วิธีการตอบและการตรวจใหคะแนนแบบอารโนลด และวิธีการตรวจใหคะแนนแบบประเพณีนิยม แตกตางกัน โดย
ผลปรากฏวา วิธีการตรวจให คะแนนแบบประเพณีนิยม มีคาฟงกชันสารสนเทศของขอสอบ และคาฟงกชันสารสนเทศของ
แบบทดสอบสูงที่สุด รองลงมาคือวิธีการตอบและการตรวจใหคะแนนแบบอารโนลด สวนวิธีประยุกตการใหคะแนนของคูมบ มี
คาฟงกชันสารสนเทศของขอสอบ และคาฟงกชันสารสนเทศของแบบทดสอบต่ําที่สุด ซึ่งจากการวิเคราะหนั้นไมสอดคลองกับ
ข อสรุ ป ของงานวิจั ย หลายเรื่ องที่ ไ ด ข อสรุ ป วา วิธี ป ระยุ กต การให ค ะแนนของคู ม บ ให ค าฟ ง กชั นสารสนเทศเฉลี่ ย ของ
แบบทดสอบสูงที่สุด รองลงมาคือวิธีการตอบและการตรวจใหคะแนนแบบอารโนลด และวิธีที่ประยุกตจากวิธีของเดรสเซล
และชมิด และวิธีที่ใหคาฟงกชันสารสนเทศเฉลี่ยของแบบทดสอบต่ําสุดคือ วิธีการตรวจใหคะแนนแบบประเพณีนิยม (สุพจน
เกิดสุวรรณ, 2545, น. 151) และจากงานวิจัยของ เอมอร จังศิริพรปกรณ (2545, น. 83) ไดขอสรุปวา วิธีประยุกตการให
คะแนนของคูมบ มีคาฟงกชันสารสนเทศของขอสอบ ฟงกชันสารสนเทศของแบบทดสอบ และอัตราสวนสารสนเทศเฉลี่ยสูง
ที่สุด รองลงมา คือ วิธีประยุกตการใหคะแนนของเดรสเชลและสมิท สวนวิธีประเพณีนิยมมีคาต่ําที่สุด และจากงานวิจัยของ
David A. Bradbard, Darrell F. Parker and Gary L. Stone (2004, p. 11-26) ไดขอสรุปวา วิธีการตรวจใหคะแนนดวย
วิธีการตัดตัวเลือกแบบคูมบสูงกวาวิธีการเลือกตอบแบบธรรมดาทั่วไปหรือวิธีการแบบประเพณีนิยม จะเห็นไดวาจากงานวิจัย
อื่นๆนั้นวิธีประยุกตการใหคะแนนของคูมบจะใหคาฟงกชันสารสนเทศของขอสอบและแบบทดสอบสูงที่สุด ซึ่งตรงกันขามกับ
งานวิจั ย ที่ ผู วิ จัย ได ทํ าการวิเ คราะห คื อวิธีป ระยุ ก ต การให ค ะแนนของคู ม บ จะให ค าฟ ง กชั นสารสนเทศของข อสอบและ
แบบทดสอบต่ําที่สุด แตขอคนพบในครั้งนี้ไดมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ รัตนา ไชยตรี (2546, น. 125) ที่ไดขอสรุปวา
วิธีการตอบและตรวจใหคะแนนความรูบางสวนตามวิธีการตอบโดยบอกระดับความมั่นใจ สวนใหญจะใหคาฟงกชันสารสนเทศ
ของขอสอบ ฟงกชันสารสนเทศของแบบทดสอบ และอัตราสวนสารสนเทศสูงสุด รองลงมาคือ วิธีการตอบและตรวจใหคะแนน
วิธีที่ประยุกตการใหคะแนนของเดรสเซลและชมิดท และวิธีที่ประยุกตการใหคะแนนของคูมบตามลําดับ ทําใหพบวานาจะมี
เหตุผลบางประการที่ทําใหวิธีที่ประยุกตการใหคะแนนของคูมบใหคาฟงกชันสารสนเทศของขอสอบและแบบทดสอบต่ําที่สุด
และสิ่ งที่เ ปนข อสัง เกตในครั้ งนี้คื อ รายวิชาที่ นํามาสรางเป นแบบทดสอบนาจะมีผลตอฟ งกชั นสารสนเทศของข อสอบและ
แบบทดสอบดวยสวนหนึ่ง ซึ่งจากงานวิจัย ครั้ งนี้ผู วิจัยได สร างแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนวิช าคณิตศาสตรชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 เชนเดียวกับงานของ รัตนา ไชยตรี (2546, น. 65) ที่ไดสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จึงสงผลใหผลการวิเคราะหคาฟงกชันสารสนเทศของขอสอบ และฟงกชันสารสนเทศของ
แบบทดสอบเปนไปในทิศทางเดียวกันคือวิธีประยุกตการใหคะแนนของคูมบใหคาต่ําที่สุด
ในการพิจารณาคาฟงกชันสารสนเทศของขอสอบ และฟงกชันสารสนเทศของแบบทดสอบ หากพิจารณาถึงชวงของ
ระดับความสามารถนั้น ปรากฏวา วิธีการตรวจแบบประเพณีนิยมใหคาฟงกชันสารสนเทศของขอสอบ และฟงกชันสารสนเทศ
ของแบบทดสอบสูงกวาวิธีการตรวจใหคะแนนความรูบางสวนเพียงแคชวงของกลุมผูที่มีความสามารถปานกลางเทานั้น ดังนั้น
จากการวิเคราะหจึงสามารถอธิบายดวยเหตุผลที่วา วิธีการตอบและตรวจใหคะแนนทั้ง 3 วิธีนั้น มีความเหมาะสมกับระดับ
ความสามารถ( θ )ของผูตอบในลักษณะที่แตกตางกัน โดยกลุมผูที่มีความสามารถคอนขางต่ําวิธีการตรวจใหคะแนนที่เหมาะสม
คือ วิธีประยุกตการใหคะแนนของคูมบ และวิธีการตอบและการตรวจใหคะแนนแบบอารโนลด กลุมผูที่มีความสามารถปาน
กลาง วิธีการตรวจใหคะแนนที่เหมาะสม คือ วิธีการตรวจใหคะแนนแบบประเพณีนิยม และกลุมผูที่มีความสามารถคอนขางสูง
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วิธีการตรวจใหคะแนนที่เหมาะสม คือ วิธีประยุกตการใหคะแนนของคูมบ จะเห็นไดวาวิธีการตรวจใหคะแนนความรูบางสวน
นั้นเหมาะสมกับกลุมผูที่มีความสามารถที่คอนขางต่ํา เนื่องจากผลที่ไดสอดคลองกันทั้ง 2 วิธี ทั้งวิธีประยุกตการใหคะแนนของ
คูมบ และวิธีการตอบและการตรวจใหคะแนนแบบอารโนลด โดยตามหลักการของทั้ง 2 วิธีนั้นเปนแบบตัดตัวลวง ซึ่งวิธีการตัด
ตัวลวงเปนวิธีที่เปดโอกาสใหผูสอบไดคะแนนบางสวน จึงทําใหผูที่มีความสามารถคอนขางต่ําไดแสดงศักยภาพออกมาไดดีกวา
วิธีการตรวจใหคะแนนแบบประเพณีนิยม
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาและทําการทดลองกับกลุมตัวอยางในระดับชั้นอื่น ในรายวิชาคณิตศาสตร
2. ในการเลือกวิธีการใหคะแนนความรูบางสวนเพื่อนํามาทําการทดลองนั้น ควรพิจารณาถึงระดับชั้นหรือชวงอายุ
ของผูตอบดวย เพื่อทําใหไดผลที่ตรงกับความสามารถที่แทจริงของผูตอบมากที่สุด
ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาการศึกษา
1. ครูผูสอนควรนําแบบทดสอบไปใชใหเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน
2. การนําแบบทดสอบวิธีการตัดตัวลวงไปใชตองระวังเกี่ยวกับคําชี้แจงในการทําแบบทดสอบ เนื่องจากเปนวิธีการทํา
ที่นักเรียนไมคุนเคย อาจเกิดขอผิดพลาดไดงาย
3.ควรนําวิธีการตัดตัวลวงไปใชกับผูที่มีความสามารถคอนขางต่ํา วิธีการตัดตัวลวงเปนวิธีที่เอื้อตอผูที่มีความสามารถ
คอนขางต่ํา ทําใหผูที่มีความสามารถคอนขางต่ําไดแสดงศักยภาพออกมาไดมากขึ้น
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับแคดเมียมโดยใชวัสดุดูดซับทางธรรมชาติที่
พบไดมากในทองถิ่น ไดแก เปลือกหมาก ชานออยและฟางขาว และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับแคดเมียมจากวัสดุ
ธรรมชาติ 3 ชนิด ตามระยะเวลาสัมผัสที่แตกตางกัน วัสดุดูดซับผานการอบแหงที่อุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส และถูก
บดรอนใหมีขนาดเล็กกวา 2 มิลลิเมตร ในการทดลองใชวัสดุดูดซับน้ําหนัก 1 กรัม นําไปเขยาความเร็วรอบ 120 รอบตอนาที
ตามระยะเวลาสัมผัสที่ 20, 40 และ 60 นาที และควบคุมอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส จากนั้นนําไปยอยดวยวิธีไมโครเวฟ
(Microwave Digestion) แล ว นํ า ตั ว อย า งไปตรวจวั ด ปริ ม าณแคดเมี ย มด ว ยเครื่ อ ง Atomic Absorption
Spectrophotometer (AAS) โดยใชเทคนิค Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry (GFAAS) พบวา ที่
ระดับความเขมขนแคดเมียม 3 มิลลิกรัมตอลิตร ฟางขาวมีประสิทธิภาพการดูดซับดีที่สุด มีประสิทธิภาพการดูดซับรอยละ
99.25 ระยะเวลาสัมผัสที่ 60 นาที แตเมื่อนํามาทดสอบทางสถิติ พบวาประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับทั้ง 3 ชนิดและระยะเวลา
สัมผัสที่เพิ่มมากขึ้นไมมีผลตอประสิทธิภาพในการดูดซับแคดเมียมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนที่ระดับความเขมขนแคดเมียม
5 มิลลิกรัมตอลิตร ฟางขาวมีประสิทธิภาพการดูดซับที่ดีที่สุด ประสิทธิภาพการดูดซับรอยละ 99.09 ระยะเวลาสัมผัสที่ 60
นาที เมื่อนํามาทดสอบทางสถิติ พบวา วัสดุดูดซับทั้ง 3 ชนิด มีประสิทธิภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยฟางขาว
มีประสิทธิภาพสูงกวาเปลือกหมากและชานออยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนเปลือกหมากและชานออยไมมีประสิทธิภาพไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพ, การดูดซับ, แคดเมียม , วัสดุธรมชาติ
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Abstract
This experimental research aims to study the efficiency of cadmium adsorption by using three
natural materials are areca palm, bagasse, and straw. Three natural materials were compared the
efficiency of cadmium adsorption at different contact time. Natural materials were dried at 103-105 °C
and crushed to smaller than 2 mm. Dry natural materials were weighed to 1 g for experimental. Samples
were shake 120 rpm, contact time of 20, 40 and 60 minutes, and control temperature at 25 °C. Samples
were digested by microwave and analyzed by Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) Graphite
Furnace Atomic Absorption Spectrometry (GFAAS) technique. The results showed that at concentration of
cadmium 3 mg/L, the highest efficiency of straw 99.25 percentage at contact time 60 min. but efficiency
of three natural materials and are not significantly different. At concentration of cadmium 5 mg/L, the
highest efficiency of straw 99.09 percentage at contact time 60 min. and efficiency of three natural
materials and are significantly different. Straw are highest efficiency. Straw is significantly more efficiency
than Areca palm and Bagasse. The efficiency of Areca palm and Bagasse are not significantly different.
Keywords : Efficiency, Adsorption, Cadmium, Natural Materials
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บทนํา
ในปจจุบันประเทศไทยมีประชากรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหมีความตองการปจจัยพื้นฐานเพิ่มมากขึ้น สงผลใหเกิด
การพัฒนาและมีการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมอยางรวดเร็วเพื่อตอบสนองความตองการของมนุษยที่เพิ่มขึ้นอยางไมมี
ขีดจํากัด ซึ่งในแตละขั้นตอนและกระบวนการผลิตกอใหเกิดปญหามลพิษทางสิ่งแวดลอมทั้งทางดานดิน น้ํา และอากาศ ซึ่ง
ปญหาเหลานี้ลวนเปนปญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกและเนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศที่มีมูลคาการสงออกเปนอันดับที่ 24 ของ
โลก ดังนั้นในภาคอุตสาหกรรมจึงพบปญหาการปนเปอนของโลหะหนักในน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม และเปนสิ่งจําเปนที่
ตองไดรับการแกไขที่ถูกตอง ซึ่งโลหะหนักที่พบในน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญ ไดแก แคดเมียม โครเมียม ทองแดง
ตะกั่ว ปรอทและนิกเกิล ซึ่งโลหะหนักเหลานั้นจะไมสลายตัวแตจะสะสมอยูในรางกายของสิ่งมีชีวิต
แคดเมียม (Cadmium ; Cd) เปนสารที่มีคุณสมบัติในความเปนพิษสูง แคดเมียมเมื่อเขาสูรางกายจะถูกเก็บสะสมอยู
ที่ตับและไต สิ่ งมีชีวิตเกือบทุกชนิดมีโอกาสมากในการเก็บสะสมแคดเมียม อยางไรก็ตามแคดเมียมสามารถถูกขับออกจาก
รางกายไดโดยผานทางไต แตอัตราการขับออกจะนอยกวาอัตราการดูดซึมจึงมีผลทําใหเกิดการสะสมในรางกายทั้งนี้การสะสม
ของแคดเมียมในรางกายเปนสาเหตุใหเกิดโรคมะเร็งหลายชนิด คือ มะเร็งปอดจากการหายใจ มะเร็งที่ไต มะเร็งตอมลูกหมาก
และเนื่องจากแคดเมียมเปนสวนประกอบสําคัญของวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภท
เชน โรงงานผลิตพลาสติก ผลิตแบตเตอรี่ ผลิตอุปกรณไฟฟาและผลิตอะไหลรถยนต เปนตน นอกจากนี้แคดเมียมสามารถ
ผสมกับโลหะอื่นเป นโลหะผสม (alloy) เพื่อเพิ่ม ความเหนีย วและทนตอการสึกกรอนได ดั งนั้นจํานวนและอัต ราผูปวยที่ มี
สาเหตุม าจากแคดเมีย มและสารประกอบของแคดเมีย ม ระหวางป พ.ศ. 2553-2555 พบผู ปวยสูง สุด ที่ จัง หวัด ปทุ มธานี
รองลงมา ไดแก จังหวัดเชียงใหม และตาก ตามลําดับ (กรมควบคุมโรค, 2557) (สํานักงานกองทุนเงินทดแทน, 2550)
การบําบัดน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการปนเปอนของแคดเมียม เปนวิธีที่สามารถทําไดยากในการควบคุม
ไมใหมีการปลอยน้ําทิ้งที่มีแคดเมียมเกินมาตรฐานน้ําทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมออกสูแหลงน้ําธรรมชาติจึงไดหาวิธีนําวัสดุเหลือใช
จากธรรมชาติมาใชดูดซับแคดเมียมกอนปลอยลงสูแหลงน้ํา ซึ่งในพืชมีสารแทนนิน (Tannin) ที่มีคุณสมบัติเปนกรดออนชวยใน
การดูดซับ จึงเลือกใช เปลือกหมาก ชานออยและฟางขาว มาใชดูดซับสารประกอบอนินทรียจําพวกโลหะหนักโดยเฉพาะการ
ดูดซับแคดเมียม ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาหาปริมาณและประสิทธิภาพในการดูดซับแคดเมียมในน้ําทิ้ง
โรงงานของเปลือกหมาก ชานออยและฟางขาว
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับแคดเมียมในน้ําเสียสังเคราะหโดยใชวัสดุธรรมชาติ 3 ชนิด
2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับแคดเมียมในน้ําเสียสังเคราะหโดยใชวัสดุธรรมชาติ 3 ชนิด ตาม
ระยะเวลาสัมผัสที่แตกตางกัน
สมมติฐานการวิจัย
เปลือกหมาก ฟางข าว และชานออย มี ป ระสิท ธิภาพในการดู ด ซับ แคดเมี ยมแตกตางกันตามระยะเวลาสั มผั ส ที่
แตกตางกัน
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาประสิทธิภาพวัสดุดูดซับแคดเมียม ซึ่งเปนโลหะหนักในน้ําทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรม โดยใชวัสดุดูดซับทางธรรมชาติที่พบไดมากในทองถิ่น ไดแก เปลือกหมาก ชานออยและฟางขาว โดยทํา
การเปรียบเทียบวัสดุธรรมชาติ ทั้ง 3 ชนิด โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. การเตรียมวัสดุดูดซับ
นําวัสดุดู ดซับทั้ง 3 ชนิด คือ เปลือกหมาก ฟางขาว และชานออย มาล างทําความสะอาดเพื่อกําจัดเศษดินที่ติ ด
ปะปนมาออก นําไปอบไลความชื้นในเครื่องอบลมรอน (Hot Air Oven) ที่อุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24
ชั่วโมง จากนั้นนําไปใสตูดูดความชื้น (Desiccator) และชั่งน้ําหนักของวัสดุ อบจนกวาจะน้ําหนักของวัสดุคงที่ กอนจะนําไปบด
ไหมีขนาดเล็ก และรอนผานตะแกรงที่มีขนาดชองนอยกวา 2 มิลลิเมตร ซึ่งวัสดุดูดซับที่ไดจะมีขนาดเล็กกวา 2 มิลลิเมตร
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2 การเตรียมน้ําเสียสังเคราะห
เตรียมน้ําเสียสังเคราะหที่ปนเปอนแคดเมียมที่มีความเขมขน 3 และ 5 มิลลิกรัมตอลิตร โดยเตรียมจากสารละลาย
แคดเมียม จากแคดเมียมมาตรฐาน (CdCl₂ in H₂O) Cadmium 1,000 มิลลิกรัมตอลิตร
3 การทดลองการดูดซับ
นําน้ําเสียสังเคราะหมีความเขมขน 3 และ 5 มิลลิกรัมตอลิตร ใสในขวดรูปชมพู (Erlenmeyer Flask) ขนาด 250
มิลลิลิตร ขวดละ 50 มิลลิลิตร จากนั้นชั่งวัสดุดูดซับแตละชนิดใหไดน้ําหนัก 1 กรัม เติมลงไปในน้ําเสียสังเคราะหที่ความ
เขมขนตางๆ ที่ไดเตรียมไว ทําการปดขวดดวยพาราฟน นําไปเขาเครื่องเขยา (Shaker) ที่ความเร็วรอบ 120 รอบตอนาที เปน
ระยะเวลา 20, 40, และ 60 นาที ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
4. การวิเคราะหปริมาณแคดเมียม
น้ํา เสี ย สั ง เคราะห ที่ ผ านกระบวนการดู ด ซั บ ที่ เ วลาต า งๆ แล ว จะถู กนํ ามากรองเพื่ อนํ าเอาวั ส ดุ ดู ด ซับ ที่ ผ า น
กระบวนการทดลองแลวออก น้ําเสียจะถูกนํามายอยโดยเติมกรดไนตริก (HNO3) ปริมาณ 1 มิลลิลิตร จากนั้นนําตัวอยางไป
ยอยดวยวิธีไมโครเวฟ (Microwave Digestion) แลวนํามากรองอีกครั้งดวยกระดาษกรองเบอร 42 และทําการปรับปริมาตร
ดวยขวดปรับปริมาตร (Volumetric Flask) ใหไดปริมาตร 50 มิลลิลิตร นําตัวอยางไปตรวจวัดปริมาณแคดเมียมที่เหลืออยู
ดวยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) โดยใชเทคนิค Graphite Furnace Atomic Absorption
Spectrometry (GFAAS) และนําคาที่ไดจากการตรวจไปคํานวณประสิทธิภาพการดูดซับแคดเมียม ดังสมการ
ประสิทธิภาพของการดูดซับแคดเมียม(%) = [(Co-Ce)/Co]*100
โดยที่

Co = ความเขมขนในสารละลายเริ่มตน ( mg/L )
Ce = ความเขมขนในสารละลายที่เหลือ ( mg/L )

ผลการวิจัย
1. การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับแคดเมียมโดยใชวัสดุจากธรรมชาติ คือ เปลือกหมาก ชานออย และฟางขาว
ความเขมขน 3 และ 5 มิลลิกรัมตอลิตร
ตารางที่ 1 ปริมาณและประสิทธิภาพในการดูดซับแคดเมียมความเขมขน 3 มิลลิกรัมตอลิตร ของเปลือกหมาก ชานออย และ
ฟางขาว ที่ระยะเวลาตางๆ
วัสดุ

ระยะเวลา
สัมผัส

เปลือกหมาก

20
40
60
20
40
60
20
40
60

ชานออย
ฟางขาว

การดูดซับ
ปริมาณ (mg/L)
ประสิทธิภาพ (รอยละ)
2.75
2.71
2.80
2.69
2.72
2.74
2.67
2.81
2.83

98.98
98.85
99.15
98.77
98.47
98.90
99.02
99.18
99.25

SD

N

0.04950
0.07071
0.14142
0.04950
0.0000
0.07071
0.07071
0.07071
0.4950

2
2
2
2
2
2
2
2
2

จากตารางที่ 1 แสดงถึงปริมาณและประสิทธิภาพในการดูดซับแคดเมียมที่ระดับความเขมขนแคดเมียมในน้ําเสีย
สังเคราะห 3 มิลลิกรัมตอลิตร ของเปลือกหมาก ชานออย และฟางขาว พบวา วัสดุดูดซับทั้ง 3 ชนิดมีประสิทธิภาพในการดูด
ซับ ดี และระยะเวลาในการสั มผั ส ของวัส ดุ ดูด ซับ กับน้ําเสี ย เพิ่ มขึ้ นทําใหแ นวโนม ประสิ ทธิภาพเพิ่ ม ขึ้นทั้ ง 3 ชนิด โดยที่
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ระยะเวลาสัมผัสที่สูงที่สุดในการทดลอง คือ 60 นาที ฟางขาวมีประสิทธิภาพในการดูดซับสุดที่สุดคือ รอยละ 99.25 รองลงคือ
เปลือกหมากมีประสิทธิภาพในการดูดซับรอยละ 99.15 และชานออยมีประสิทธิภาพในการดูดซับ รอยละ 98.90
ตารางที่ 2 ปริมาณและประสิทธิภาพในการดูดซับแคดเมียมความเขมขน 5 มิลลิกรัมตอลิตร ของเปลือกหมาก ชานออย และ
ฟางขาว ที่ระยะเวลาตางๆ
วัสดุ

การดูดซับ

ระยะเวลา
สัมผัส

ปริมาณ (mg/L)

ประสิทธิภาพ (รอยละ)

20
40
60
20
40
60
20
40
60

4.36
4.25
4.97
4.43
4.35
4.45
4.69
4.53
4.70

98.61
98.39
98.66
98.70
98.58
98.74
98.91
98.94
99.09

เปลือกหมาก
ชานออย
ฟางขาว

SD

N

0.0989
0.0424
0.0848
0.0282
0.1414
0.0282
0.0381
0.0282
0.0424

2
2
2
2
2
2
2
2
2

จากตารางที่ 2 แสดงถึงปริมาณและประสิทธิภาพในการดูดซับแคดเมียมที่ระดับความเขมขนแคดเมียมในน้ําเสีย
สังเคราะห 5 มิลลิกรัมตอลิตร ของเปลือกหมาก ชานออย และฟางขาว พบวา วัสดุดูดซับทั้ง 3 ชนิดมีประสิทธิภาพในการดูด
ซับ ดี และระยะเวลาในการสั มผั ส ของวัส ดุ ดูด ซับ กับน้ําเสี ย เพิ่ มขึ้ นทําใหแ นวโนม ประสิ ทธิภาพเพิ่ ม ขึ้นทั้ ง 3 ชนิด โดยที่
ระยะเวลาสัมผัสที่สูงที่สุดในการทดลอง คือ 60 นาที ฟางขาวมีประสิทธิภาพในการดูดซับสุดที่สุดคือ รอยละ 99.09 รองลงคือ
ชานออยมีประสิทธิภาพในการดูดซับรอยละ 98.74 และเปลือกหมากมีประสิทธิภาพในการดูดซับ รอยละ 98.66
2. การเปรียบเทียบความแตกตางของวัสดุดูดซับทั้ง 3 ชนิด และระยะเวลาที่สัมผัสในการดูดซับที่ระยะเวลา 20, 40
และ 60 นาที
ตาราง 3 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมของวัสดุดูดซับและระยะเวลาที่สัมผัสในการดูดซับแคดเมียมความเขมขน
3 mg/L
กลุม

P-Value

วัสดุดูดซับ
ระยะเวลาที่สัมผัส
วัสดุดูดซับ*ระยะเวลาที่สัมผัส

0.053
0.268
0.784

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P<0.05)
จากตาราง 3 การเปรีย บเทีย บความแตกต างระหวางกลุ มของวัส ดุ ดูด ซับและระยะเวลาที่สั ม ผัส ในการดู ด ซับ
แคดเมียมความเขมขน 3 มิลลิกรัมตอลิตร พบวา วัสดุดูดซับทั้ง 3 ชนิดมีประสิทธิภาพไมแตกตางกัน ระยะเวลาที่วัสดุดูดซับ
สัมผัสกับสารละลายแคดเมียมในน้ําเสียสังเคราะหที่เพิ่มมากขึ้นไมมีผลตอประสิทธิภาพในการดูดซับแคดเมียม และในการดูด
ซับแคดเมียมชองวัสดุทั้ง 3 ชนิดและระยะเวลาสัมผัสที่เพิ่มมากขึ้น มีประสิทธิภาพไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่ง
ไมเปนไปตามสมมติฐาน
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ตาราง 4 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมของวัสดุดูดซับและระยะเวลาที่สัมผัสในการดูดซับแคดเมียมความเขมขน
5 มิลลิกรัมตอลิตร
กลุม

P-Value

วัสดุดูดซับ
ระยะเวลาที่สัมผัส
วัสดุดูดซับ*ระยะเวลาที่สัมผัส

0.004*
0.179
0.814

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P<0.05)
จากตารางที่ 4 การเปรียบเที ยบความแตกต างระหวางกลุ มของวัสดุดู ดซับและระยะเวลาที่ สัม ผัสในการดู ดซับ
แคดเมียมความเขมขน 5 มิลลิกรัมตอลิตร พบวา วัสดุดูดซับทั้ง 3 ชนิดมีประสิทธิภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่ง
เปนไปตามสมติฐาน สวนระยะเวลาที่วัสดุดูดซับสัมผัสกับสารละลายแคดเมียมในน้ําเสียสังเคราะหที่เพิ่มมากขึ้นไมมีผลต อ
ประสิท ธิภ าพในการดูด ซับ แคดเมีย ม และในการดู ด ซับ แคดเมี ย มชองวัส ดุ ทั้ง 3 ชนิด และระยะเวลาสัม ผั ส ที่เ พิ่ ม มากขึ้ น
มีประสิทธิภาพไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมเปนไปตามสมติฐาน
ตาราง 5 การเปรียบเทียบความแตกตาง (LSD) ของเปลือกหมากฟางขาว ชานออย ในการดูดซับแคดเมียมความเขมขน 5
มิลลิกรัมตอลิตร
วัสดุดูดซับ
วัสดุดูดซับ
ความแตกตางของคาเฉลี่ย
เปลือกหมาก
ชานออย
-0.1000
เปลือกหมาก
ฟางขาว
-0.4067
ชานออย
ฟางขาว
-0.3067
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P<0.05)

Std. Deviation
0.0836
0.0836
0.0836

P-Value
0.262
0.001*
0.005*

จากตาราง 5 การเปรียบเทียบความแตกตางของวัสดุดูดซับ 3 ชนิด คือ เปลือกหมาก ฟางขาว ชานออย พบวา
ประสิทธิภาพในการดูดซับแคดเมียมของเปลือกหมากและชานออยไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนฟาง
ขาวมีประสิทธิภาพในการดูดซับแตกตางจากเปลือกหมากและชานออย โดยฟางขาวมีประสิทธิภาพสูงกวาเปลือกหมากและ
ชานออยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สรุปและอภิปรายผล
จากการนําวัสดุดูดซับทั้ง 3 ชนิด คือ เปลือกหมาก ชานออย และ ฟางขาว นํามาทดสอบการดูดซับแคดเมียมโดยใช
น้ําเสียสังเคราะห เพื่อศึกษาปริมาณและประสิทธิภาพการดูดซับแคดเมียมและการเปรียบเทียบความแตกตางของวัสดุดูดซับ
และระยะเวลาที่สัมผัสในการดูดซับที่ระยะเวลา 20, 40 และ 60 นาที ที่ระดับความเขมขนแคดเมียม 3 และ 5 มิลลิกรัมตอ
ลิตร พบวา ที่ระดับความเขมขนแคดเมียม 3 มิลลิกรัมตอลิตร ฟางขาวมีประสิทธิภาพการดูดซับดีที่สุด ซึ่งมีปริมาณการดูดซับ
2.837 มิลลิกรัมตอลิตร และมีประสิทธิภาพการดูดซับรอยละ 99.25 ระยะเวลาสัมผัสที่ 60 นาที แตเมื่อนํามาทดสอบทางสถิติ
พบวาประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับทั้ง 3 ชนิดและระยะเวลาที่วัสดุดูดซับสัมผัสกับสารละลายแคดเมียมในน้ําเสียสังเคราะหที่
เพิ่มมากขึ้นไมมีผลตอประสิทธิภาพในการดูดซับแคดเมียม ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน สวนที่ระดับความเขมขนแคดเมียม 5
มิลลิกรัมตอลิตร ฟางขาวมีประสิทธิภาพการดูดซับที่ดีที่สุด ซึ่งมีปริมาณการดูดซับ 4.607 มิลลิกรัมตอลิตร และมีประสิทธิภาพ
การดูดซับดีที่สุดรอยละ 99.09 ระยะเวลาสัมผัสที่ 60 นาที เมื่อนํามาทดสอบทางสถิติ พบวา ประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับทั้ง
3 ชนิด มีประสิทธิภาพแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน โดยฟางขาวมีประสิทธิภาพสูงกวาเปลือกหมากและชานออยอยาง
มีนัย สําคั ญทางสถิติ สวนประสิท ธิภาพในการดูด ซับแคดเมีย มของเปลือกหมากและชานออยไมมี ความแตกต างกันอย างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน
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ในการดูด ซับจะมีกลไกเกิด ขึ้น 3 ขั้ นตอน โดยขั้ นตอนที่ 1 การแพรภ ายนอก (external diffusion) การแพร
ภายนอกเปนกลไกที่โมเลกุลของสารละลายแคดเมียมเขาถึงวัสดุดูดซับ ขั้นตอนที่ 2 การแพรภายใน (internal diffusion) เปน
กลไกที่โมเลกุลของสารละลายแคดเมียม แพรกระจายเขาสูพื้นที่ผิวภายในโพรงวัสดุดูดซับเพื่อใหเกิดการดูดซับ ขั้นตอนที่ 3
ปฏิกิริยาพื้นผิว (surface reaction) ปฏิกริยาพื้นผิวเปนกลไกที่โมเลกุลของสารละลายแคดเมียมดูดติดที่ผิวของวัสดุดูดซับ
(นิพนธ ตังคณานุรักษ, 2550) โดยจากการศึกษาพบวาฟางขาวมีประสิทธิภาพการดูดซับที่ดีที่สุดทั้งที่ระดับความเขมขนของ
แคดเมียม 3 และ 5 มิลลิกรัมตอลิตร เนื่องจากโครงสรางภายในของฟางขาวมีเซลลูโลสฟอสเฟต ซึ่งมีความสามารถในการดูด
ซับไดดี สอดคลองกับงานวิจัยของ จิตรา ดอกบัว (2551) ซึ่งไดศึกษาประสิทธิภาพเซลลูโลสฟอสเฟตจากฟางขาวและชานออย
เพื่อใชดูดซับตะกั่วและแคดเมียมในน้ําเสียพบวา เซลลูโลสฟอสเฟตที่เตรียมจากฟางขาวมีประสิทธิภาพในการดูดซับตะกั่วและ
แคดเมียมไดดีกวาเซลลูโลสฟอสเฟตที่เตรียมไดจากชานออย สวนการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับ ความเขมขนของ
สารละลายแคดเมียมในน้ําเสียสังเคราะหเปนปจจัยที่มีผลตอการดูดซับ ในน้ําเสียสังเคราะหที่ใชในการทดลองมีระดับความ
เขมขนของแคดเมียมต่ํา วัสดุดูดซับก็จะสามารถดูดซับไดหมดโดยไมเต็มพื้นผิวจึงสงผลใหวัสดุดูดซับทั้ง 3 ชนิดมีประสิทธิภาพ
ไมแตกตางกัน แตเมื่อเพิ่มระดับความเขมขนของแคดเมียมวัสดุดูดซับจึงมีประสิทธิภาพแตกตางกัน ระยะเวลาสัมผัสก็เปนอีก
ปจจัยที่มีผลตอการดูดซับ โดยการเพิ่มระยะเวลาในการสัมผัสทําใหปริมาณดูดซับมีคาเพิ่มขึ้นอยางชาๆ จนเขาสูสมดุล แตเมื่อ
วัสดุดูดซับเขาสูสมดุลก็จะไมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับไดอีก โดยในน้ําเสียสังเคราะหมีปริมาณแคดเมียมนอยกวา
พื้นที่ผิวของวัสดุดูดซับ ระยะเวลาในการสัมผัสที่เพิ่มมากขึ้นจึงยังไมแสดงใหเห็นถึงความแตกตางได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ พรสวรรค อัศวแสงรัตน และ วีระวัฒน คลอวุฒิมันตร (2553) ศึกษาการดูดซับสียอมดวยตัวดูดซับจากธรรมชาติและตัว
แปรที่มี ผลกระทบต อการดูดซับ และพบวาปจจัย และตั วแปรที่มีผลกระทบตอการดูดซับ คือ ความเขม ขนของสารละลาย
ระยะเวลาในการดูดซับ อัตราสวนของตัวดูดซับตอปริมาตรของสารละลายสียอม ความเปนกรดดางของสารละลาย อุณหภูมิ
ของการดูดซับ ความเขมขนของไอออนในสารละลาย ขนาดของตัวดูดซับ ความเร็วรอบในการปนกวน องคประกอบของตัวดูด
ซับ โครงสรางและขนาดโมเลกุลของสียอม ซึ่งในพืชที่นําใชทําวัสดุดูดซับมีสารแทนนิน (Tannin) ที่มีคุณสมบัติเปนกรดออน
ทําใหโลหะหนักละลายไดดีสงผลตอการดูดซับ (ลลิดา แสงอาทิตย, 2554) หากมีการเลือกวัสดุดูดซับไปใชประโยชน วัสดุดูด
ซับที่เหมาะสมที่ระดับความเขมขนแคดเมียม 3 และ 5 มิลลิกรัมตอลิตร คือ ฟางขาว ที่ระยะเวลาสัมผัส 20 นาที เนื่องจาก
เปนระยะเวลาที่เร็วที่สุด แตก็มีประสิทธิภาพใกลเคียงกับชวงระยะเวลาอื่นๆ
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยสามารถนําวัสดุเหลือใชจากธรรมชาติ ซึ่งมีราคาไมแพงและหาไดงายในทองถิ่นมาใชเปนวัสดุดูด
ซับโลหะหนักในอุตสาหกรรมได แตการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตที่จํากัดและยังมีอีกหลายปจจัยที่มีผลตอการดูดซับ จึงควรมี
การศึกษาเพิ่มเติมอีก เชน
1. การเพิ่มระดับความเขมขนของแคดเมียมใหมากขึ้นเพื่อที่จะเห็นแนวโนมของการดูดซับดียิ่งขึ้น
2. การผลิตวัสดุดูดซับใหมีขนาดเล็กทําไดยาก เนื่องจากวัสดุดูดซับมีประสิทธิภาพดี อาจปรับใหมีขนาดใหญขึ้นได
3. วัสดุดูดซับทั้ง 3 ชนิดมีประสิทธิภาพดี อาจนําไปดูดซับโลหะหนักชนิดอื่นได
4. การศึกษา ไอโซเทอมของการดูดซับ โดยสรางกราฟและคํานวนคา ความจุของการดูดซับสูงสุด (qmax ) และ
สัมประสิทธิ์ของ การดูดซับ จากสมการไอโซเทอมการดูดซับของแลงเมียร (Langmuir adsorption isotherm)
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษา ปจจัยดานการจัดการที่เปนเลิศ ปจจัยดานการปฏิบัติที่เปนเลิศ และ
ปจจัย ดานภาวะผูนําของผู บริ หารธุร กิจ SMEs ที่มี ผ ลต อความสําเร็ จในการบริห ารธุรกิจ SMEs ในเขตอําเภอพุ ทธมณฑล
จังหวัดนครปฐมสูความเปนเลิศ และ เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจ SMEs สูความเปนเลิศ ที่เหมาะสมกับธุรกิจ SMEs
ในเขตอําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม จากกลุมตัวอยางจํานวน 110 ตัวอยาง ของประชากรเปาหมายที่ใชในการศึกษา ซึ่ง
เปนธุรกิจประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตอําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม รวมทั้งสิ้นจํานวน 151 โรงงาน การวิจัยนี้
เปนการวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูล สวนการวิเคราะหขอมูลและความสัมพันธของตัวแปร ผูวิจัยใชสถิติ
วิเคราะห คือ สถิติ เชิง พรรณนา (คาความถี่ คาร อยละ คาเฉลี่ ย และคาเบี่ย งเบนมาตรฐาน ส วนสถิติเ ชิงอนุมาน ผูวิจัยใช
เทคนิควิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis—MRA)
ผลการศึกษา พบวา ความสําเร็จในการบริหารธุรกิจ SMEs ในเขตอําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมสูความเปนเลิศ
ขึ้นอยูกับปจจัยดานการจัดการที่เปนเลิศ ปจจัยดานการปฏิบัติที่เปนเลิศ และปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหารธุรกิจ SMEs
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่นัยสําคัญ.05 (p-value<.05).
คําสําคัญ : รูปแบบการบริหารธุรกิจ SMEs สูความเปนเปนเลิศ ภาวะผูนําธุรกิจ SMEs การจัดการและการปฏิบัติที่เปนเลิศ
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The Model of Business Management for SMEs Business at Phutthamonthon
District Nakhonpathom Province Towards Excellence
Abstract
The objectives of this study was: To study the factors of Management excellence, operational
Excellence and leadership of the SMEs excellence affecting on the achievement of SMEs business
management towards excellence, with the 110 samples from the number of population totally 151
firms, this investigation was quantitative research, collecting the data by the questionnaires, Using the
descriptive statistics (frequency, percentage, mean and standard deviation) and the Inferential statistics
(multiple regression analysis: MRA) for analysis of pertinent statistical data and linear relationship of the
variables.
Findings were as follows: The Achievement of management for SMEs Business at Phuttha –
monthon District Nakhonpathom Province towards excellence depend on the factors of management
excellence , operation excellence , and Leadership of SMEs Business leader,  = .05 (p-value< .05)
Keyword: SMEs Management Model, Leadership, Management and Operational Excellence
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บทนํา
ธุรกิจ SMEs มาจากภาษาอังกฤษคําวา Small and Medium Enterprises สําหรับคําที่ใชกันอยางเปนทางการ
ของภาษาไทยคือ “วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม” เปนธุรกิจอิสระมีเอกชนเปนเจาของ ดําเนินการโดยเจาของเอง ไม
เปนเครื่องมือของธุรกิจใดไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคลหรือธุรกิจอื่น มีตนทุนในการดําเนินงานต่ําและมีพนักงานจํานวนไม
มาก ประกอบกิจการ ดานการผลิตสินคา ดานการคาสงและคาปลีก และดานการการบริการ ซึ่งสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) และภาครัฐสวนใหญในประเทศไทยจะใชคําวา “SMEs”
ธุรกิจ SMEs เปนกลุมการผลิตที่มีความสําคัญมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย จากขอมูลสถิติของ
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ในป 2556 ธุรกิจ SMEs มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 2.76 ลานราย หรือ
คิดเปนสัดสวนรอยละ 96.7 ของผูประกอบการวิสาหกิจทั้งประเทศ แตในปเดียวกัน ธุรกิจ SMEs มีรายไดคิดเปนรอยละ 13.0
ของ GDP นับวา ธุรกิจ SMEs ของประเทศไทยยังมีรายไดคอนขางต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติทั่วโลกของประเทศที่มีรายไดสูง
ธุรกิจ SMEs จะมีสัดสวนรายไดคิดเปนรอยละ 50 ของ GDP ซึ่งแสดงใหเห็นวา ธุรกิจ SMEs ไทยยังขาดการพัฒนาศักยภาพใน
การแขงขันในตลาดโลก แตก็ยังสามารถพัฒนามาอยูใน ระดับ 3 ของประเทศอาเซียน รองจากสิงคโปร และ มาเลเซีย ซึ่งหาก
ไดรับการสนับสนุนอยางเปนรูปธรรมจากภาครัฐก็จะชวยเสริมสรางศักยภาพของธุรกิจ SMEs ใหอยูรอดแข็งแกรงและสามารถ
แขงขันกับตางประเทศได
อยางไรก็ดี การประกาศนโยบาย ธุรกิจ SMEs เปนวาระแหงชาติของรัฐบาลยุค คสช.ในชวงกลางป 2557 จึงเปน
นโยบายที่ออกมาชวยสรางความแข็งแกรงใหกับ ธุรกิจ SMEs ในชวงที่มีความไมแนนอนในตลาดโลก โดยมีแนวทางในการ
ปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่เนนปจจัยการผลิตเดิม (Factor driven growth) ประเภทที่ดิน แรงงาน และทุน ไปสู เศรษฐกิจ
ยุคใหมการสรางสรรคมูลคาเพิ่มเปนปจจัยขับเคลื่อน หรือการพัฒนา ทางดานทรัพยสินทางปญญา เพื่อยกระดับให ธุรกิจ
SMEs ไทยเขาสูเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และ ตั้งเปาหมายในป 2558 เพิ่มสัดสวนรายไดของ ธุรกิจ SMEs ทั้ง
ระบบตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 1 ในป 2559 หรือคิดเปนมูลคา 300,000 ลานบาท
(สุภาพรรณ วัฒนาอุดมชัย, 2559)
ปจจุบันการบริหารจัดการของ ธุรกิจ SMEs สวนใหญยังเปนระบบครอบครัวทําใหขาดการปรับเปลี่ยนโครงสรางการ
บริหารจัดการ ไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบได ขาดการทําบัญชีอยางเปนระบบ ขาดหลักทรัพยค้ําประกัน ทําใหตอง
กูเงินจากนอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑสนองความตองการตลาดและขาดความสามารถในการทํา
ตลาดในวงกวางเพื่อใหสามารถแขงขันกับตางประเทศ ตลอดจนการเขาถึงมาตรการสงเสริมของรัฐที่ยังมีนอย ซึ่งอาจจะทําให
ธุรกิจ SMEs ในเขตอําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม เกิดปญหาดานการจัดการ และปญหาการขาดแคลนเงินทุนในที่สุด
ผูวิจัยไดเล็งเห็นจุดสําคัญของปญหาดานการจัดการของธุรกิจ SMEs ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จึง
จําเปนตองนําปญหาดังกลาวขางตนเขาสูการวิจัย เพื่อศึกษาหารูปแบบการบริหารธุรกิจที่เหมาะสมกับธุรกิจ SMEs ตอไป
คําถามการวิจัย
การวิจัยนี้ ผูวิจัยกําหนดคําถามการวิจัย จํานวน 2 ขอดังนี้
ขอที่ 1 ปจจัยดานการจัดการ ปจจัยดานการปฏิบัติ และปจจัยดานภาวะผูนํา จะมีผลตอความสําเร็จในการ
บริหารธุรกิจ SMEs ในเขตอําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมสูความเปนเลิศ หรือไม อยางไร
ขอที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจ SMEs แบบใดจะมีความเหมาะสมกับธุรกิจ SMEs ในเขตอําเภอพุทธ
มณฑลจังหวัดนครปฐม หรือไม อยางไร
วัตถุประสงคการวิจัย
ขอที่ 1 เพื่อศึกษาปจจัยดานการจัดการที่เปนเลิศ ปจจัยดานการปฏิบัติที่เปนเลิศ และปจจัยดานภาวะผูนําของผู
บริหารธุรกิจ SMEs ที่มีผลตอความสําเร็จในการบริหารธุรกิจ SMEs ในเขตอําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมสูความเปนเลิศ
ขอที่ 2 เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจ SMEs สูความเปนเลิศ ที่เหมาะสมกับธุรกิจ SMEs ในเขตอําเภอพุทธ
มณฑลจังหวัดนครปฐม
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สมมติฐานการวิจัย
การวิจัยนี้ ผูวิจัยกําหนดสมมติฐานการวิจัยเพื่อทดสอบความสัมพันธของตัวแปร ดังนี้ สมมติฐานการวิจัย ปจจัยดาน
การจัดการที่เปนเลิศ และปจจัยดานการปฏิบัติที่เปนเลิศ และปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหาร มีความสัมพันธทางตรงในเชิง
บวกตอความสําเร็จในการบริหารธุรกิจ SMEs ในเขตอําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมสูความเปนเลิศ
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยนี้ ผูวิจัยกําหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้
ขอบเขตดานประชากร การวิจัยนี้ ผูวิจัยทําการศึกษากลุมประชากรเปาหมายซึ่งเปน พนักงานระดับบริหาร หรือ
ผูประกอบการขององคการธุรกิจ SMEs ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จํานวน 151
โรงงาน ขอมู ลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อ 5 พฤษภาคม 2560 (ศูนยสารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, 2560)
ขอบเขตดานเนื้อหา การวิจัยนี้ ผูวิจัยทําการศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนํา
การจัดการที่เปนเลิศ การปฏิบัติที่เปนเลิศ และความสําเร็จในการบริหารธุรกิจ SMEs จากสื่อสิ่งพิมพ และสื่อออนไลนทั้ง
ภายในและตางประเทศ
ขอบเขตดานเวลา การวิจัยนี้ ผูวิจัยดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนการวิจัย การรายงานการวิจัย ตลอดจนการจัดทํ า
รูปเลมและเผยแพรผลงานวิจัย โดยใชเวลารวมทั้งสิ้น 10 เดือน นับตั้งแต วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 31 เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เนื้อเรื่อง
การวิจัยนี้ ผูวิจัยทําการวิจัย เรื่องรูปแบบการบริหารธุรกิจ SMEs ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สูความ
เปนเลิศ ซึ่งผูวิจัยทําการศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนํา การจัดการที่เปนเลิศ และการ
ปฏิบัติที่เปนเลิศ มีรายละเอียดจากการทบทวนวรรณกรรม ดังนี้
ภาวะผูนํา ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามรถของผูนําในการทําใหบุคคลอื่นปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคข ององคการธุรกิจ SMEs มีองคประกอบสําคัญคือ การถายทอดวิสั ยทัศน การสร างความทาทายของผูนําใน
องคการ การสรางความเชื่อมั่นศรัทธาของผูนําใหเกิดขึ้นในองคการ การใหคําแนะนําและปรึกษาของผูนําในองคการ และ การ
ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมและความโปรงใส (Hesham A. E. Magd, Abdel Moniem Ahmed and Salah ElDin
Adam Hamza, 2007)
การจัดการที่เปนเลิศ การจัดการที่เปนเลิศ หมายถึง การจัดการขององคการธุรกิจ SMEs การออกแบบองคการเพื่อ
ความเปนเลิศ การออกแบบโครงสรางองคการสอดคลองกับกลยุทธ การมีจํานวนบุคลากรในระดั บที่เหมาะสม และการให
อํานาจแกบุคลากร การพัฒนาองคการ การพัฒนาภาวะผูนํา การพัฒนากลยุทธ การพัฒนาคน การพัฒนา การมีสวนรวม การ
พัฒนาความรวมมือ การมุงเนนลูกคา และการรับผิดชอบตอสังคมขององคการ ประกอบดวย การจัดการคุณภาพ ตนทุน และ
ความรวดเร็ว การตระหนักรู ความฉับไว และ การรวมกันเปนหนึ่งเดียว
(Hussain, T., Khalid, M., and Waheed, S., 2010)
การปฏิบัติที่เปน เลิศ การปฏิบัติที่เปนเลิศ หมายถึงการปฏิบัติการขององคการธุรกิจ SMEs ที่มีระดับความเสี่ยง
ทางการปฏิบัติการต่ํา มีตนทุนการดําเนินการต่ํา และมีการเพิ่มขึ้นของรายได และสรางคุณคาใหแกลูกคาและผูถือหุน สุขภาพ
และความปลอดภั ย ของบุ ค คล สภาพแวดล อม ความเชื่ อมั่ นและประสิ ท ธิภ าพ เชื่ อมโยงและบู ร ณาการกั นทั้ ง ในด า น
กระบวนการปฏิบัติงาน และผลลัพธ ตั้งแตระดับนโยบาย จนถึงผูปฏิบัติงาน มีการวางกรอบการปฏิบัติที่ชัดเจน ทําใหเกิดการ
ผนึกกําลั ง เพื่ อมุ ง สู จุด หมายแหง ความสํ าเร็ จและความเป นเลิศ อยางยั่ งยื นต อไป องค ประกอบสํ าคั ญ คื อ คน ทรั พยากร
กระบวนการ และเทคโนโลยี (Chevron U.S.A. Inc., 2010).
ความสําเร็จในการบริหารธุรกิจ SMEs สูความเปนเลิศ ความสําเร็จในการบริหารธุรกิจ SMEs หมายถึงธุรกิจ SMEs
ในเขตอําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม มีการบริหารจัดการธุรกิจโดยใชภาวะผูนํา มีการจัดการธุรกิจ และการปฏิบัติงานที่
เปนเลิศ ในการขับเคลื่อนธุรกิจจนบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมาย และสามารถตอบสนองความตองการของผูมี
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สวนไดเสียไดทุกฝาย ไมวาจะเปนผูบริหาร พนักงาน ลูกคา ผูใชบริการ ผูจัดจําหนาย สังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อสรางความพึง
พอใจของลูกคาหรือผูบริโภคในสินคาหรือบริการ และความสําเร็จในการตอบสนองความตองการของผูที่มีสวนไดสวนเสียของ
ธุรกิจ(พฤทธิ์ เทพจีบ, 2552)
การกําหนดตัวแปรที่ใชในการวิจัย
การวิจัยนี้ ผูวิจัยกําหนดตัวแปรที่ใชในการวิจัย ดังนี้ ตัวแปรอิสระ จํานวน 3 ตัว ไดแก ปจจัยดานการจัดการที่เปน
เลิ ศ ป จจัย ด านปฏิ บั ติ ที่ เ ป นเลิ ศ และป จจัย ด านภาวะผู นําของผู บ ริ ห ารธุร กิจ และตั วแปรตาม จํานวน 1 ตั ว ได แ ก
ความสําเร็จในการบริหารธุรกิจ SMEs ในเขตอําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมสูความเปนเลิศ
กรอบแนวคิด
การวิจัยนี้ ผูวิจัยกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยนําตัวแปรจากผลการวิเคราะหและสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี
และผลงานวิจัยที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม (ดังแสดงไวในภาพที่ 1)
ปจจัยดานการจัดการที่เปนเลิศ
ปจจัยดานปฏิบัติ ที่เปนเลิศ
ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหาร

ความสําเร็จ ใน
การบริหารธุรกิจ
SMEs ในเขต
อําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
สูความเปนเลิศ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด แสดงความสัมพันธของตัวแปร
ที่มา: จากการทบทวนวรรณกรรม

จากภาพที่ 1 แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของตัวแปรระหวางตัวแปรอิสระ จํานวน 3 ตัว คือ (1) ปจจัยดานการจัดการที่
เปนเลิศ ไดแก การออกแบบองคการ การจัดการเชิงกลยุทธ การจัดการทรัพยากรการพัฒนาความสามารถ การพัฒนาการมี
ส วนร วม การพั ฒ นาความร วมมื อ การจัด การเชิ ง คุ ณภาพ การจัด การด านต นทุ น การจัด การด านเวลาและการจัด การ
กระบวนการ (2) ปจจัยดานปฏิบัติที่เปนเลิศ ไดแก การจัดการความเสี่ยงการปฏิบัติงาน การลดตนทุนการดําเนินการ การ
เพิ่มขึ้นของรายได การสรางคุณคาใหแกลูกคาและผูถือหุน ความปลอดภัยของคน สุขภาพของคน การใชทรัพยากร เทคโนโลยี
ทันสมัยสภาพแวดลอมการทํางาน และ(3) ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหารธุรกิจ SMEs ไดแก การถายทอดวิสัยทัศน การ
กําหนดเปาหมายที่ทาทาย การสรางความเชื่อมั่น การใหคําแนะนําปรึกษา คุณธรรมจริยธรรม ความโปรงใส กับตัวแปรตาม
จํานวน 1 ตัว ไดแก ความสําเร็จในการบริหารธุรกิจ SMEs ในเขตอําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมสูความเปนเลิศ
วิธีการศึกษา หรือการวิจัย
การวิจัยนี้ ผูวิจัยดําเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย ประเภทการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจาก
แหลงปฐมภูมิ ตลอดจนศึกษาคนควาวิเคราะห สังเคราะห เอกสาร บทความทั้งสื่อสิ่งพิมพและสื่อออนไลนจากแหลงทุติยภูมิ
ทั้งภายในและตางประเทศ ใหไดตัวแปรที่เกี่ยวของเพื่อใชกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
ประชากรและตัวอยาง
ประชากร ผูวิจัยทําการศึกษากลุมประชากรเปาหมายซึ่งเปนการวิจัยนี้ ผูวิจัยทําการศึกษากลุมประชากรเปาหมาย
ซึ่งเปนพนักงานระดับบริหาร หรือผูประกอบการขององคการธุรกิจ SMEs ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตอําเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม จํานวน 151 โรงงาน ขอมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อ 5 พฤษภาคม 2560 (ศูนยสารสนเทศ
โรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2560)
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ตัวอยาง การวิจัย นี้ ผูวิจัยใชวิธีเลือกตัวอยางแบบไมใ ชความนา (non-probability) จะเปนแบบใชเกณฑผูวิจัย
(Judgmental Sampling) หรือแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro
Yamane (1967) ขนาดตัวอยางที่ใชในการศึกษา จํานวน 110 ตัวอยาง
หนวยวิเคราะห
การวิจัยนี้ ผูวิจัยกําหนดหนวยวิเคราะหระดับองคการ กําหนดให พนักงานระดับบริหาร หรือผูประกอบการ เปน
ผูตอบแบบสอบถาม เพียง 1 ทาน ตอบแบบสอบถามองคการละเพียง 1 ฉบับ เทานั้น
การออกแบบเครื่องมือ
การวิจัยนี้ ผูวิจัยการออกแบบแบบสอบถามเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลในสนาม แบงแบบสอบถามเปน สาม
สวน สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 ความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการบริหารธุรกิจ
SMEs ในเขตอําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมสูความเปนเลิศ และสวนที่ 3 ขอเสนอแนะ ขอคําถามรวมทั้งสิ้น 32 ขอ
การตรวจคุณภาพเครื่องมือ
การวิจัยนี้ ผูวิจัยทําการตรวจคุณภาพเครื่อง โดยใชวิธีการทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity Test)
และวิธีทดสอบความเชื่อถือได (Reliability Test)
จากผลการตรวจความตรงเชิงเนื้อหา เพื่อหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับตัวแปร โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน
3 ทาน พบวา คา IOC ของขอคําถามต่ําสุด เทากับ .67 และคาสูงสุด เทากับ 1.00 ซึ่งมากกวา .50 แสดงวาขอคําถามทุกขอมี
ความสอดคลองกันเชิงเนื้อหาและใชเปนขอคําถามได
สวนการทดสอบความเชื่อถือไดเพื่อหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α) การวิจัยนี้ ผูวิจัยทําการทดสอบ (try out) จาก
ผูตอบแบบสอบถามเพื่อทดสอบ จํานวน 40 คน ชึ่งเปนคนละกลุมกันกับประชากรที่ใชในการศึกษา พบวาคาสัมประสิท ธิ์
แอลฟา (α) ของแบบสอบถามที่ใชวัดตัวแปร จํานวน 4 ตัวแปร เทากับ .837 > .70 แสดงวามาตรวัดและขอคําถามทุกขอมี
มาตรฐานความเชื่อถือไดในระดับสูง จึงเหมาะสมที่จะนําไปใชทําการสํารวจความคิดเห็นในการเก็บขอมูลตอไป
การวัดและมาตรวัด
การวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยใชมาตรวัดตัวแปรแบบ Nominal Scale และแบบ Interval Scale โดยใช
มาตรวัดคะแนน 1-5 ของ Likert Scale (Scale 1-5) ตลอดจนกําหนดเกณฑคาเฉลี่ย โดยใชคาพิสัย (Range) เทากับ .80
และนําคาพิสัยไปกําหนดชวงคะแนนคาเฉลี่ย ไดเกณฑคาเฉลี่ยระดับคาเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 1.00-1.80 และระดับคาเฉลี่ย
สูงสุด เทากับ 4.21-5.00 ตามลําดับ
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยนี้ ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพและขอมูลเชิงปริมาณจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ โดยใช แบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการเก็บขอมูลเพื่อนํามาใชในการวิเคราะหขอมูล สวนขอมูลที่เก็บรวบรวมจากแหลงทุติยภูมินั้นผูวิจัยใชในการวิจัย
เบื้องตนและทบทวนวรรณกรรม
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยนี้ ผูวิจัยใชสถิติและเทคนิควิธีวิเคราะหขอมูลและความสัมพันธของตัวแปร แบงเปน 2 ตอนตอนที่ 1 ใชสถิติ
พรรณนา (Descriptive statistics) วิเคราะหขอมูล เพื่อหาคาความถี่ (frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (X) และ
ค าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (SD) และตอนที่ 2 ใช ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุม าน (Inferential statistics) วิ เ คราะห ข อมู ล เพื่ อทดสอบ
ความสัมพันธของตัวแปรโดยใชเทคนิควิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (MRA)
ผลการดําเนินงาน
การวิจัยนี้ ผุวิจัยทําการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบการบริหารธุรกิจ SMEs ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
สูความเปนเลิศ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยดานการจัดการที่เปนเลิศ ปจจัยดานการปฏิบัติที่เปนเลิศและปจจัยดานภาวะ
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ผูนําของผูบริหารธุรกิจ SMEs ที่มีผลตอความสําเร็จในการบริหารธุร กิจ SMEs ในเขตอําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมสู
ความเปนเลิศ และเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจ SMEs สูความเปนเลิศ ที่เหมาะสมกับธุรกิจ SMEs ในเขตอําเภอพุทธ
มณฑลจังหวัดนครปฐม จากกลุมตัวอยางจํานวน 110 ตัวอยาง
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา
สวนที่ 1 ขอมูลลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
พบวา ผูตอบแบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 73.60) มีอายุ 41 ป-50 ป (รอยละ 44.50) จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (รอยละ 55.50) และมีสถานะเปนผูประกอบการ (รอยละ 65.50) (ดูขอมูลตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ขอมูลลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตัวแปร
จํานวน (คน)
เพศ
ชาย
29
81
หญิง
รวม
110
อายุ
31 ป- 40 ป
44
41 ป- 50 ป
50
51 ปขึ้นไป
16
รวม
110
ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี 32
ปริญญาตรี
61
ปริญญาโท
17
รวม
110
สถานะ
ผูบริหาร
37
ผูประกอบการ
73
รวม
110

รอยละ
26.40
73.60
100.00
40.00
45.50
14.50
100.00
29.10
55.50
15.50
100.00

33.60
66.40
100.00

สวนที่ 1 การวิเคราะหตัวแปรที่ใชในการศึกษา
พบวา ผูตอบแบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญตอตัวแปรที่มีผลตอความสําเร็จในการบริหารธุรกิจ SMEs ในเขต
อําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมสูความเปนเลิศ พบวา คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย (x̄) (3.89 - 4.16) คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) (.62 - .77)
เมื่อพิจารณารายตัวแปร พบวา ผูตอบแบบสอบ ถามสวนใหญใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัดการที่เปนเลิศ (x̄ =4.16 และ SD = .62) มากที่สุด รองลงมาคือ ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหาร (x̄ = 3.91และ SD = .77) และปจจัยดานการ
ปฏิบัติที่เปนเลิศ (x̄ = 3.89และ SD = .71) ตามลําดับ (ดูขอมูลในตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหตัวแปร (n = 110)
ตัวแปร
ภาวะผูนําของผูบริหาร
การจัดการที่เปนเลิศ
การปฏิบัติที่เปนเลิศ

(x̄)

SD

3.91 .77
4.16 .62
3.89 .71

แปลผล
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก

ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมานวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิควิธีวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (MRA)
จากผลการผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดวยเทคนิควิธีวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (MRA)
พบวา ปจจัยดานการจัดการที่เปนเลิศ (EXM) ปจจัยดานการปฏิบัติที่เปนเลิศ (EXO) และปจจัยดานภาวะผูนําของ
ผูบริหาร (LED) มีความสัมพันธทางตรงในเชิงบวกตอความสําเร็จในการบริหารธุรกิจ SMEs ในเขตอําเภอพุทธมณฑลจังหวัด
นครปฐมสูความเปนเลิศ (EXSME) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่นัยสําคัญ .05 (p-value < .05) (ดูขอมูลตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย (n=110)
ชื่อตัวแปร
b
SEb
β

t

3.149
LED
.104
.033
.137**
EXM
.843
.041
.889**
20.33
EXO
.100
.036
.120**
2.787
R=.899,R²=.808,Adj.R²=.803,SEE.=.261,F=148.93,Sig.F=.000, a = .728
*มีนัยสําคัญ < .05 , **มีนัยสําคัญ < .01
Dependent Variables: ความสําเร็จในการบริหารธุรกิจ SMEs (EXSME)

Sig.

Tol

VIF

.002
.000
.006

.962
.946
.978

1.039
1.057
1.022

จากผลการทดสอบสมมติฐ านการวิจัย (ตารางที่ 3) พบวาป จจัยด านการจัดการที่เ ปนเลิ ศมี คาสัม ประสิ ทธิ์การ
ถดถอยมาตรฐาน เท ากับ.889** มากที่สุ ด รองลงมาคื อ ปจจัยด านภาวะผู นําของผูบ ริหารมี คาสัมประสิท ธิ์การดถอย
มาตรฐาน เท ากับ .137** และป จจัย ด านการปฏิ บั ติ ที่ เ ป นเลิ ศ มี ค าสั ม ประสิ ท ธิ์การถดถอยมาตรฐาน เท ากับ .120**
ตามลําดับ
ผลการตรวจสอบ คา VIF (Variance inflation factor) สูงสุดมีคาเทากับ 1.057 < 4.00 คา Tolerance ที่มีคา
นอยสุดมีคาเทากับ .946 > .20 และ Eigen value ที่มีคามากที่สุดมีคาเทากับ 3.936 < 10.00 แสดงวาตัวแปรพยากรณ (ตัว
แปรอิสระ) ไมมีความสัมพันธกันเองสูงจึงไมเกิดปญหา Multi-collinearity
ผลการตรวจสอบคาสหสัมพันธพหุคูณ(R) เทากับ .899 คากําลังสองของคาสหสัมพันธพหุคูณ (R²) เทากับ .808 คา
กําลังสองของคาสหสัมพันธพหุคูณที่ปรับแก (Adj.R²) เทากับ .803 และคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SEE.) เทากับ .261
แสดงวา ตัวแปรพยากรณ (ตัวแปรอิสระ) ทั้ง 3 ตัว สามารถอธิบายตัวแปรเกณฑ (ตัวแปรตาม) ไดรอยละ 80.80
ผลการตรวจสอบคา F เทากับ 148.927** คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ มีคานัยสําคัญ เทากับ .000 < .05 (pvalue<.05) แสดงวาตัวแปรเกณฑ (ตัวแปรตาม) และตัวแปรพยากรณ (ตัวแปรอิสระ) มีความสัมพันธกันในเชิงเสนตรง
จากผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ตัวแปร สามารถนํามาเขียนเปนสมการพยากรณในรูปของคะแนน
มาตรฐาน ดังนี้
ZY1 = β0+β1Z1+β2Z2 + β3Z3+ ε……………………………………………………………………………....(1)

ZEXEME = .728 +.889** EXM +137**LED + +.120**EXO +.261……………………………………..(2)
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นั่นคือ ความสําเร็ จในการบริหารธุรกิจ SMEs ในเขตอําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมสูความเปนเลิศ ขึ้นอยูกับ
ปจจัยดานการจัดการที่เปนเลิศ ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหาร และปจจัยดานการปฏิบัติที่เปนเลิศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (p-value< .05)
สรุปผล
การวิจัยนี้ ผูวิจัยทําการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารธุรกิจ SMEs ในเขตอําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐมสูความเปนเลิศ พบวา ความสําเร็จในการบริหารธุรกิจ SMEs ในเขตอําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมสูความ
เปนเลิศ ขึ้นอยูกับ ปจจัยดานการจัดการที่เปนเลิศ ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหาร และปจจัยดานการปฏิบัติที่เปนเลิศ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p-value< .05)
อภิปรายผล
การวิจัยนี้ ผูวิจัย ทําการศึกษาปจจัยที่ มีผลต อตอความสําเร็ จในการบริ หารธุรกิจ SMEs ในเขตอําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐมสูความเปนเลิศ พบวา มีขอคนพบนาสนใจที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้
พบวา ผูตอบแบบสอบ ถามสวนใหญใหความ สําคัญตอปจจัยดานการจัดการที่เปนเลิศ (x̄ =-4.16 และ SD = .62)
มากที่สุ ด อาจเปนเพราะผูต อบแบบสอบถาม มีค วามคุนชินกับการบริ หารจัด การธุร กิจ SMEs ในป จจุบันมี การนําแนวคิ ด
ทฤษฎี หรือการปฏิบัติที่ดี มาปรั บใชกับ บริหารจัดการ SMEs อยางเปนระบบมากขึ้น จึง ใหความสําคัญต อปจจัย ดานการ
จัดการที่เปนเลิศ อาจมีความเชื่อวาถาธุรกิจ SMEs มีการจัดการที่ดีและเปนเลิศ จะสามารถทําใหธุรกิจ SMEs มีความสําเร็จใน
การบริหารธุรกิจ SMEs เปนไปตามวัตถุประสงคการวิจัย และสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ Hussain, T., Khalid, M., and
Waheed, S., 2010 ซึ่งมีแนวคิดสอดคลองกันวา “การจัดการที่เปนเลิศ” เปนการจัดการขององคการธุรกิจ SMEs ไดแก การ
ออกแบบองคการเพื่อความเปนเลิศ การออกแบบโครงสรางองคการสอดคลองกับกลยุ ทธ การมีจํานวนบุคลากรในระดับ ที่
เหมาะสม และการใหอํานาจแกบุคลากร การพั ฒนาองคการ การพัฒนาภาวะผูนํา การพั ฒนากลยุทธ การพั ฒนาคน การ
พัฒนา การมีสวนรวม การพัฒนาความรวมมือ การมุงเนนลูกคา และการรับผิดชอบตอสังคมขององคการ ประกอบดวย การ
จัดการคุณภาพ ตนทุน และความรวดเร็ว การตระหนักรู ความฉับไว และการรวมกันเปนหนึ่งเดียว
จากผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา ความสําเร็จในการบริหารธุรกิจ SMEs ในเขตอําเภอพุทธมณฑลจังหวัด
นครปฐมสูความเปนเลิศ ขึ้นอยูกับปจจัยดานการจัดการที่เปนเลิศ ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหาร และปจจัยดานการปฏิบัติที่
เปนเลิศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p-value< .05) อาจเปนเพราะ ผูบริหารและผูประกอบ ธุรกิจ SMEs ไดรับการ
กระตุน หนุนเสริมจากหนวยงานที่เกี่ยวของของภาครัฐอยางตอเนื่อง สงผลทําใหผูบริหารและผูประกอบ ธุรกิจ SMEs มีความรู
ความเขาใจในการจัดการธุรกิจ SMEs ใหอยูรอดและพัฒนาเติบโตอยางยั่งยืน มากขึ้น เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยและ
วัตถุประสงคการวิจัย สอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับ “ความสําเร็จในการบริหารธุรกิจ SMEs” -ของนักวิชาการหลาย
ทานทั้งในและตางประเทศ เชน พฤทธิ์ เทพจีบ, 2552 เปนตน
ขอเสนอแนะ
การวิจัยนี้ ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางสรางความสําเร็จในการบริหารธุรกิจ SMEs ในเขตอําเภอพุทธมณฑลจังหวัด
นครปฐมสูความเปนเลิศ ตลอดจนธุรกิจ SMEs ในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด ผูบริหารหรือผูประกอบการควรดําเนินการ
ดังนี้
1. ควรจัดใหมีการออกแบบองคการเพื่อความเปนเลิศ การออกแบบโครงสรางองคการสอดคลองกับกลยุทธ การมี
จํานวนบุคลากรในระดับที่เหมาะสม และการใหอํานาจแกบุคลากร การพัฒนาองคการ การพัฒนาภาวะผูนํา การพัฒนากล
ยุทธ การพัฒนาคน การพัฒนา การมีสวนรวม การพัฒนาความรวมมื อ การมุงเนนลูกคา และการรับผิดชอบตอสังคมของ
องคการ ประกอบดวย การจัดการคุณภาพ ตนทุน และความรวดเร็ว การตระหนักรู ความฉับไว และ การรวมกันเปนหนึ่ง
เดียว
2. ควรมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการธุรกิจ SMEs โดยแสดง
บทบาทภาวะผูนํา ไดแก การถายทอดวิสัยทัศน การสรางความทาทายของผูนําในองคการ การสรางความเชื่อมั่นศรัทธาของ
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ผูนําใหเกิดขึ้นในองคการ การใหคําแนะนําและปรึกษาของผูนําในองคการ และ การตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมและความ
โปรงใส
3. ควรสง เสริมการปฏิบัติการขององคการธุรกิจ SMEs ที่มีระดับความเสี่ยงทางการปฏิ บัติการต่ํา มีตนทุนการ
ดําเนินการต่ํา และมีการเพิ่มขึ้นของรายได และสรางคุณคาใหแกลูกคาและผูถือหุน สุขภาพ และความปลอดภัยของบุคคล
สภาพแวดลอม ความเชื่อมั่นและประสิท ธิภาพ เชื่ อมโยงและบูร ณาการกันทั้งในดานกระบวนการปฏิ บัติง าน และผลลัพ ธ
ตั้งแตระดับ นโยบาย จนถึงผูปฏิ บัติงาน มี การวางกรอบการปฏิบัติที่ชัดเจน ทําให เกิดการผนึกกําลัง เพื่อมุงสูจุดหมายแห ง
ความสําเร็จและความเปนเลิศอยาง ยั่งยืนตอไป องคประกอบสําคัญคือ คน ทรัพยากร กระบวนการ และเทคโนโลยี
4. ควรสรางความสําเร็จในการบริหารธุรกิจ SMEs สูความเปนเลิศ โดยจัดใหมีการบริหารจัดการธุรกิจโดยใชภาวะ
ผูนํา มีการจัดการและการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ ในการขับเคลื่อนธุรกิจจนบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมาย และ
สามารถตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสียไดทุกฝาย ไมวาจะเปนผูบริหาร พนักงาน ลูกคา ผูใชบริการ ผูจัดจําหนาย
สังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อสรางความพึงพอใจของลูกคาหรือผูบริโภคในสินคาหรือบริการ และความสําเร็จในการตอบสนอง
ความตองการของผูที่มีสวนไดสวนเสียของธุรกิจ
5. ควรปรับใช “เบญจพนธโมเดล 2560” เพื่อเปนรูปแบบในการบริหาร ธุรกิจ SMEs สูความเปนเลิศ (ดังแสดงไว
ในภาพที่ 2) ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาสถานภาพปจจุบันขององคการธุรกิจ SMEs และตรวจสอบสภาพแวดลอมทั้งภายนอกภายใน
ขั้นที่ 2 นําผลของการวินิจฉัย องคการและตรวจสอบสภาพแวดล อมมากําหนดทิ ศทางและกลยุ ทธองคการและ
ออกแบบการบริหาร/พัฒนาองคการธุรกิจ SMEs
ขั้นที่ 3 ปรับเปลี่ ยนโครงสรางองคการแผนกงาน งาน ระบบงาน กระบวนและขั้ นตอนการทํางาน กฎระเบีย บ
ขอบังคับ ใหสอดรับสนับสนุนกลยุทธ และทิศทางองคการ
ขั้นที่ 4 สรรหา คัดเลือก คนเขาทํางาน และพัฒนาและฝกอบรมคนใหสามารถทํางานเขากับระบบงานใหมได
ขั้นที่ 5 ปรับใชภาวะผูนําในการบริหารจัดการธุรกิจที่เปนเลิศ โดยการถายทอดวิสัยทัศน การกําหนดเปาหมายที่ทา
ทาย การสรางความเชื่อมั่น การใหคําแนะนําปรึกษา การยึดหลักคุณธรรม/จริยธรรม และความโปรงใส
ขั้นที่ 6 ปรับใชการปฏิบัติที่เปนเลิศสรางผลการดําเนินงาน โดยการจัดการความเสี่ยงการปฏิบัติงาน การลดตนทุน
การดําเนินการ การเพิ่มรายได การสรางคุณคาใหแกลูกคาและผูถือหุน ตะหนักถึงความปลอดภัยของคน สุขภาพของคน ใช
ทรัพยากรใหคุมคา ใชเทคโนโลยีทันสมัย และสรางสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน
ขั้นที่ 7 ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามกําหนด
ขั้นที่ 8 ปรับปรุงกลยุทธและแผนงานใหสอดคลองกับสถานการณและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม อยาง
ตอเนื่อง

SMEs Excellence
Operational Excellence

Management
Excellence

Leadership of leader / Resources / Capabilities
ภาพที่ 2 “โมเดลการบริหารธุรกิจ SMEs สูความเปนเลิศ “เบญจพนธโมเดล 2560”
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในอนาคต
การวิจัยนี้ ผูวิจัยขอเสนอแนะการทําวิจัยในอนาคตคือ ผูวิจัยควรนําตัวแปรที่เกี่ยวของที่ยังไมไดนํามาศึกษาในครั้งนี้
มาศึกษาเพิ่มเติม นอกจากนี้ ควรนําวิธีวิจัยแบบ Mixed Methods เปนการผสมผสานการวิจัยเชิงคุณภาพกับการวิจัยเชิง
ปริมาณมาใชเพื่อใหงานวิจัยนี้สมบูรณมากยิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดี เนื่องจากไดรับความกรุณาอยางสูงจาก อาจารย ดร.สุกฤษฏิ์ ลิมโพธิ์ทอง รอง
กรรมการผูจัดการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจโลจิสติกส จํากัด อาจารยที่ปรึกษางานวิจัย ที่กรุณาใหคําแนะนาปรึกษาตลอดจน
ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง ตาง ๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุ ณ รองศาสตราจารย ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี ผู ชวยศาสตราจารย ดร.วิทยา เมฆขํ า รอง
อธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา และ ผศ.ดร.สุวรีย ยอดฉิม ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผูชวยศาสตราจารยคมสัน
โสมณวัต ร คณบดี วิท ยาลั ย โลจิส ติ กส แ ละซัพ พลายเชน ที่ ส นับ สนุนส ง เสริ ม ให เ กิด การพั ฒ นางานวิ จัย และการเผยแพร
ผลงานวิจัย
อนึ่ง ผูวิจัยหวังวางานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชนอยูไมนอย จึงขอมอบสวนดีทั้งหมดนี้ ใหแกเหลาคณาจารย ที่ไดประ
สิทธิประสาทวิชาจนทําใหผลงานวิจัยเปนประโยชนตอผูที่เกี่ยวของ และขอมอบความกตัญูกตเวทิตาคุณ แดบิดา มารดา
และผูมีพระคุณทุกทาน สําหรับขอบกพรองตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผูวิจัยขอนอมรับผิดเพียง ผูเดียว และยินดีที่จะรับฟง
คําแนะนําจากทุกทานที่ไดเขามาศึกษา เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนางานวิจัยตอไป
เอกสารอางอิง
พฤทธิ์ เทศจีน.(2552). การถดถอยขององคการและแนวทางปรับตัวสูความเปนเลิศ.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ.(2545). การใชสถิติในงานวิจัยอยางถูกตองและไดมาตรฐาน.กรุงเทพฯ: เฟองฟา พริ้นติ้ง.
สุ ภ าพรรณ วัฒ นาอุด มชั ย . (2559). วาระแห งชาติ โ อกาสเร งเครื่ อ ง SMEs ยุค รั ฐบาล คสช. สํ านักงานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารแหงประเทศไทย.
Chevron U.S.A. Inc. (2010). Operational Excellence Management System: An Overview of the OEMS.
https://www.chevron.com/media/chevron/shared/documents/OEMS_ Overview.pdf
Farrar, Mel.(2004). The Excellent Organization. The British Journal of Administrative Management.
Frank Buytendijk and Ravi TNC. (2008). Organizing for Management Excellence, Part 2. Journal of
Management Excellence.
Hesham A. E. Magd, Abdel Moniem Ahmed and Salah ElD in Adam Hamza. (2007) Organizational
Excellence Journey: Critical Success Factors of Engineering firms in Saudi Arabia and United
Arab Emirates.
Hussain T., M. Khalid. S. Waheed. (2010).FACTORS THAT LEAD ORGANIZATIONS TO ACHIEVE BUSINESS
EXCELLENCE. Journal of Quality and Technology Management Volume VI. Issue 1. June, 2010.
Lahore. Pakistan, 2010.
Michalska J. (2008). Using the EFQM Excellence model to the process Assessment. Journal of
Achievements in Materials And Manufacturing Engineering. Volume 27, Issue 2, (April, 2008).

974

การประเมินคุณภาพและการตรวจสอบจุลินทรีย
ในไอศกรีมมะมวงหาวมะนาวโห (Carissa carandas L.)
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กมลพร ลาธุล,ี วิภาดา หนูทอง, วิภาพร ทับทิมทอง
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บทคัดยอ
มะมวงหาวมะนาวโหเปนผลไมสมุนไพรพื้นบานของไทย และมีความนิยมเนื่องจากมีประโยชนตอรางกายทางดาน
สุขภาพ เพื่อใหการนําผลสุกของมะมวงหาวมะนาวโหมาใชในการผลิตไอศกรีมไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดทําการประเมิน
สารสํ าคั ญ บางประการที่ มีป ระโยชน รวมถึง สารตานอนุมูล อิส ระในผลของมะม วงหาวมะนาวโห ผลจากการศึ กษาพบวา
ผลิตภัณฑไอศกรีมมะมวงหาวมะนาวโหไมพบการปนเปอนจากจุลินทรีย โดยมีปริมาณวิตามินซี ปริมาณฟนอลิกทั้งหมด และ
ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระแบบ DPPH ในปริมาณที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับผลสดของมะมวงหาวมะนาวโห แต
ยังคงมีผลการประเมินทางประสาทสัมผัสที่นาพอใจ และเปนที่ยอมรับจากผูบริโภคทั่วไป โดยผูบริโภคพึงพอใจตอคุณภาพ
โดยรวมของผลิตภัณฑ (คะแนนเฉลี่ย 6.88) รวมถึงผูบริโภคมากกวารอยละ 80 ใหการยอมรับและตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ จึงถือ
ไดวาเปนการพัฒนาผลิตภัณฑไอศกรีมมะมวงหาวมะนาวโหที่มีคุณคาทั้งทางดานสุขภาพและเศรษฐกิจ
คําสําคัญ: มะมวงหาวมะนาวโห, ไอศกรีม, จุลินทรีย, สารตานอนุมูลอิสระ
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Quality Evaluation and Monitoring of Microorganisms in
Ice Cream mixed with Bengal-Currants, Carissa carandas L.
Wattana Panphut, Tanakwan Budsabun, Ampornsri Pornpitadamrong, Rutanchai Thaipratum,
Kanchana Sitlaothaworn, Manussawee Dechkla, Sudaruth Prasatthong,
Kamolporn Lathulee, Wipada Nuthong, Wipaporn Thabthimthong
Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University
manussawee.de@ssru.ac.th

Abstract
Caranda (Carissa carandas L.) is a local fruit in Thailand that become widely known among
consumers as it has the health benefits. The bengal-currants mixed ice cream was produced as food
safety, a relatively free of microbial contamination. For improving the product of bengal-currants mixed
ice cream (caranda ice-cream), evaluation of some chemical content and the antioxidant activity of the
caranda; vitamin C, total phenolic and the DPPH free-radical-scavenging activity, was made and qualified
for improvement in the efficiency of caranda-made product. The results showed that all of the contents;
vitamin C content, total phenolic content and the DPPH free-radical-scavenging activity, were gradually
decreased as compared with contents of ripening fruit. However, the liking scores of general consumers
for overall quality of bengal-currants mixed ice cream were slightly liked (6.88). Moreover, the majority of
general consumers (more than 80%) accepted and made the decision to buy the bengal-currants mixed
ice cream product. Therefore, the development of bengal-currants mixed ice cream was useful and
became an absolute advantage in the local market economy.
Keywords: Carissa carandas L., bengal-currants mixed ice cream, microorganisms, antioxidant acitivity
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บทนํา
ปจจุบันผู บ ริโ ภคมี ค วามสนใจในการใช พื ชสมุ นไพรไทยที่ มีป ระโยชนแ ละสรรพคุ ณที่ หลากหลาย เพื่อพั ฒ นาเป น
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมีประโยชนตอสุขภาพ โดยมะมวงหาวมะนาวโหจัดเปนผลไมประเภทรับประทานผลสุก มีรสชาติ
เปรี้ยวเฉพาะตัว แตอรอย ผลสุกสีแดงขนาดเล็ก คลายกับมะเขือเทศราชินีหรือองุนแดง ประโยชนของมะมวงหาวมะนาวโห
ไมไ ดมีเ พีย งแค การรับ ประทานผลสุกเท านั้น แตสามารถทํ าแทบทุ กส วนของลําต นมาใช ประโยชนไดทั้ งสิ้ นในรูป แบบของ
สมุนไพรรักษาโรค ผลสุกสามารถนํามารับประทานเปนผลไม สามารถนําไปประกอบอาหารไดหลายชนิด มีสรรพคุณมากมาย
ตามตํารับยาไทย (MedThai, 2016)
มะมวงหาวมะนาวโห (Carissa carandas L.) จัดอยูในวงศตีนเปด (APOCYNACEAE) และอยูในวงศยอยระยอม
(RAUVOLFIOIDEAE) จัดเปนผลไมสมุนไพรที่มีพื้นที่เพาะปลูกมากในทองที่เขต อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีฤทธิ์
เปนยาสมุนไพรซึ่งมีสรรพคุณที่หลากหลายในการชวยซอมแซมรางกายและชวยรักษาโรคไดแทบทุกชนิด โดยมีปริมาณของธาตุ
เหล็ก วิตามินซี และแอนโทไซยานินสูง รวมถึงยังมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระหลายชนิด ดังนั้น การนําผลสุกของมะมวงหาวมะนาว
โห มาผลิตเปนไอศกรีมจะทําใหชวยเพิ่มรสชาติของไอศกรีม และยังจัดเปนการเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑทางการเกษตรและ
สมุนไพรไทย
ในงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตไอศกรีมมะมวงหาวมะนาวโห ซึ่งมีคุณประโยชนในดานคุณภาพของสารตาน
อนุมูลอิส ระ ให เปนผลิ ตภัณฑที่ ไดรับการรับรองมาตรฐานอาหารดานจุลินทรียจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อัจฉราและคณะ, 2558) อีกทั้ง งานวิจัยนี้เป นสวนหนึ่งของโครงการการจัด ตั้งศูนย วิจัยเพื่อความเปนเลิศดานอาหารและ
เครื่องดื่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งจะไดเปนสถาบันหลักในการตรวจสอบอาหารและเครื่องดื่ม ใหความรูแก
ประชาชน และสรางความเชื่อมั่นตอผูบริโภคไดตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อตรวจสอบเชื้อจุลินทรียในผลิตภัณฑไอศกรีมมะมวงหาวมะนาวโห
2. เพื่อศึกษาปริมาณสารตานอนุมูลอิสระในไอศกรีมมะมวงหาวมะนาวโห
3. เพื่อประเมินผลการยอมรับ ผลิตภัณฑ ไอศกรีม มะมวงหาวมะนาวโหจากผูบริโภค และนํามาผลิตเปนสินคาที่
ไดรับการรับรองจากองคการอาหารและยา (อย.)
ระเบียบวิธีวิจัย
เก็บผลสุกของมะมวงหาวมะนาวโห เพื่อนํามาผลิตไอศกรีมตามวิธีการของ อัมพรศรี (2560) แลวนํามาตรวจสอบการ
ปนเปอนของเชื้อจุลินทรีย Bacillus cereus, Listeria monocytogenes, Salmonella sp. และStaphylococcus aureus
โดยวิธีการของ A.O.A.C (2000) จากนั้นจึงนํามาใชในการทดสอบปริมาณสารสกัดจากองคประกอบทางเคมีของมะมวงหาว
มะนาวโห ตามวิธีการของ Yang et al., (2009), การวิเคราะหปริมาณของวิตามินซี (total ascorbic acid content), การ
วิเคราะหปริมาณฟนอลิกทั้งหมด (total polyphenolic antioxidants content) ดวย Folin Ciocalteu Method ตาม
วิธีการของ Folin and Ciocalteu (1927) และการวิเคราะหความสามารถในการตานอนุมูลอิสระโดยวิธี 2, 2-diphenyl-1picrylhydrazyl radical scavenging activity (DPPH assay) ตามวิธีการของ Yang and Zhai (2010) จากนั้นจึงทําการ
สํารวจคุณภาพของผลิตภัณฑไอศกรีมมะมวงหาวมะนาวโหจากผูบริโภค โดยการใชแบบประเมินทางประสาทสัมผัส (Sensory
Evaluation) แลววิเคราะหความแปรปรวนของขอมูลดวยวิธี One-Way ANOVA
ผลการวิจัย
จากการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑไอศกรีมมะมวงหาวมะนาวโหพบวา ไมมีการปนเปอนจากเชื้อจุลินทรียทั้ง 4
ชนิด คือ Bacillus cereus, Listeria monocytogenes, Salmonella sp. และStaphylococcus aureus ในกระบวนการ
ผลิต และเมื่อเปรียบเทียบปริมาณสารสารสําคัญตางๆในผลิตภัณฑไอศกรีมมะมวงหาวมะนาวโห พบวาปริมาณสารสําคัญใน
ผลิตภัณฑไอศกรีม ไดแก ปริมาณฟนอลิกรวมทั้งหมด มีคาเทากับ 14.10  7.06 mg/100 g และปริมาณวิตามินซี มีคา
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เทากับ 0.85  0.12 mg/100 g รวมถึงความสามารถในการตานอนุมูลอิสระแบบ DPPH มีคาเทากับ 1043.89  112.46
g/g ซึ่งมีคาลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับผลสุก (ripe fruit) ของมะมวงหาวมะนาวโหใน Simla et al., (2013) โดยมีแนวโนม
ของคาปริมาณสารสําคัญใกลเคียงกับผลสด (raw fruit) ในมะมวงหาวมะนาวโห อยางไรก็ตาม ผลการตรวจสอบความพึงพอใจ
ของผูบริโภคเปนที่นาพอใจ โดยพบวาผูบริโภคทั้งหมด จํานวน 78 คน มีความพึงพอใจโดยรวมตอผลิตภัณฑไอศกรีมมะมวง
หาวมะนาวโหอยูในเกณฑดี (ตารางที่ 1) โดยมีความพึงพอใจอยูในชวงเล็กนอยถึงปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 6.88) ซึ่งไดแก
ลักษณะปรากฎ (คะแนนเฉลี่ย 7.12) สี (คะแนนเฉลี่ย 7.79) กลิ่น (คะแนนเฉลี่ย 6.18) รสชาติ (คะแนนเฉลี่ย 6.49) และเนื้อ
สัมผัส (คะแนนเฉลี่ย 6.13) ซึ่งพบวาคาคะแนนมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p  0.05) โดยผูบริโภครอยละ
96.15 ยอมรับผลิตภัณฑ และมีการตัดสินใจซื้อรอยละ 80.77 ตามลําดับ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 1 ผลการประเมินทางประสาทสัมผัสของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑไอศกรีมมะมวงหาวมะนาวโห
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Test Score of Product

8

6.88

7.12

Overall
Acceptance

Appearance

7.79
6.18

6.49

6.13

7
6
5
4
3
2
1
0
Color

Odor

Taste

Texture

Attribute

Note: means are significantly different (p  0.05)
ตารางที่ 2 ผลการยอมรับและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไอศกรีมมะมวงหาวมะนาวโห
Acceptance
Percent
Acceptance
96.2
Reject
3.8
Purchasing Decision
Percent
Yes
80.8
No
19.2
Note: means are significantly different (p  0.05)
สรุปและขอเสนอแนะ
ผลจากการศึกษาสรุปไดวา ปริมาณสารสําคัญตางๆในผลิตภัณฑไอศกรีมมะมวงหาวมะนาวโห ไดแก ปริมาณวิตามินซี
และปริมาณฟนอลิกทั้งหมด รวมถึงความสามารถในการตานอนุมูลอิสระแบบ DPPH พบในปริมาณที่ลดลง เมื่อเปรียบเทียบ
กับปริมาณสารสําคัญตางๆที่พบในผลสุก (ripe fruit) ของมะมวงหาวมะนาวโห (สกุลกานตและคณะ, 2556; จันทนา, 2559)
โดยพบวาคาปริมาณสารสําคัญตางๆมีแนวโนมใกลเคียงกับผลสด (raw fruit) ของมะมวงหาวมะนาวโห ซึ่งอาจเกิดจากขั้นตอน
ของการผลิ ต ไอศกรี ม ด วยวิธีก ารป นละเอีย ด และให ค วามร อนผ า นการต ม เป นเวลานาน ดั ง นั้ นจึง ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง
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กระบวนการผลิตไอศกรีมในขั้นตอไปโดยการใชวิธีพาสเจอไรส (ที่อุณภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที) เพื่อทดแทน
การใหความรอนดวยวิธีการตม เดือด ซึ่งอาจเปนขั้นตอนที่ ทําใหปริม าณสารสําคัญตางๆในมะม วงหาวมะนาวโหมีคาลดลง
อย างไรก็ต าม ผลิ ตภั ณฑ ไอศกรีม มะม วงหาวมะนาวโหยั งคงไดรั บการยอมรับ จากผู บริ โ ภคเนื่องจากกระบวนการผลิต ที่ มี
คุณภาพและมีความปลอดภัยตอผูบริโภค จึงจัดเปนการพัฒนาของผลิตภัณฑทางการเกษตรจากสมุนไพรไทย รวมถึงสามารถ
เพิ่มมูลคาและสรางรายไดใหแกเกษตรกร ประชาชนทั่วไป และผูที่ใหความสนใจในภาคครัวเรือน เพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑเชิง
การคาในระดับทองถิ่นที่มีประโยชนตอสุขภาพได
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การออกแบบเชิงแนวคิดของแผนพื้นดาดฟาแบบระบายอากาศ
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้เปนการศึกษาเพื่อนําเสนอแนวคิดการออกแบบแผนพื้นดาดฟาซึ่งสามารถระบายความรอนและความชื้น
ดานลางได อีกทั้งลดความรอนสะสมของพื้นคอนกรีตชั้นดาดฟาดวย การออกแบบครั้งนี้ยังตองการศึกษากระบวนการระบาย
ความรอนสะสมใตแผนกระเบื้องมุงหลังคา โดย การแผรังสีความรอน การนําความรอน การพาความรอน รวมถึงความชื้น
สะสมใตแผนอีกดวย ซึ่งเปนปญหาที่เกิดขึ้นกับกระเบื้องปูพื้นดาดฟาในทองตลาดทั่วไป จึงทําเกิดการออกแบบแผนพื้นดาดฟา
แบบระบายอากาศในรูปแบบใหมขึ้นมา รวมถึงเพื่อหารูปแบบของแผนที่เหมาะสมที่สุด ในการถายเทความรอน และความชื้น
ใตแผน โดยคํานึงถึงน้ําหนักที่ลดลงของแผนพื้นดาดฟาชนิดใหมนี้ดวย ซึ่งเกิดจากการออกแบบพื้นที่วาง ความลึก โดย
อาศัยองคประกอบความรูจากแบบจําลองการถ ายเทความรอนในคอมพิ วเตอร (Computer Simulation) เพื่อศึกษาการ
ไหลเวียนความรอนของอากาศจากภายนอกเขาสูแผนพื้น จนนําไปสูการออกแบบรูปรางลักษณะ การเจาะตอพื้นที่วางใตแผน
และพื้นผิวของแผนพื้นดาดฟาแบบระบายอากาศ เพื่อใหสามารถลดความรอนของพื้นคอนกรีตชั้นดาดฟาได จากนั้นจึงนํา
รูปแบบที่ไดมาใชกับระเบียบวิธีวิเคราะหคาเหมาะที่สุดของโครงสรางของแผนพื้นดาดฟา(Structural Optimization) จนได
แผนพื้นดาดฟ าแบบระบายอากาศที่มีน้ําหนักลดลง โดยการวิเคราะหโครงสร างที่ไม จําเป นนั้นออกไป เพื่อใหได แผนพื้ น
ดาดฟาแบบระบายอากาศที่น้ําหนักลดลงอีกทั้งสามารถรับน้ําหนักตามการใชงานของชั้นดาดฟาได จากการวิจัยนี้จะสามารถ
ลดอุณหภูมิหองใตชั้นดาดฟาที่ลดลง รวมถึงลดปญหาการแตกราวและยืดระยะเวลาของพื้นคอนกรีตชั้นดาดฟาไดอีกดวย จึ่ง
นํามาถึงการลดการใชพลังงานไฟฟาภายในอาคารนั้นๆอีกทางหนึ่งดวย
คําสําคัญ: แผนพื้นดาดฟา ,ระบายอากาศ
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Conceptual Design of Ventilation Roof Deck Slab
Kittipot Wattanamankong
Faculty of Architecture, Kasetsart Unerversity
K.kittipot03@gmail.com
Dr.Siradech Surit
Assistant professor Pattaranan Takkanon

Abstract
The research aims to design the Ventilation Roof Deck Slab to reduce heat from roof deck
concrete. The purpose of this design was intended to study the accumulated heat below roofing sheet,
infrared expansion, heat conduction of material, and accumulated humidity. Since the problem is caused
by floor tiles of a roof deck which sold in market so the researcher designed the new Ventilation Roof
Deck Slab aiming to find the most suitable pattern to ventilate heat as well as humidity beneath the
sheet. The new Ventilation Roof Deck Slab design’s weight is lower due to the new design of space and
depth. The researcher used the Computer Simulation of the new Ventilation Roof Deck Slab design to
study the air circulation from outside to under the floor slab. Also, the appearance design, the drilling of
space beneath the slab and surface, and the ventilated cover sheet are designed to reduce heat from
roof deck concrete using Optimization methodology. The new design of Ventilation Roof Deck Slab which
is lower in weight will reduce the issue of roof deck concrete crack as well as the temperature of the attic
which will also result in electricity cost saving.
Keywords: Ventilation Roof Deck Slab
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บทนํา
โครงสรางหลังคาพื้นคอนกรีตเปนสวนประกอบหนึ่งของอาคาร ที่ทําหนาที่สรางความปลอดภัยและปองกันความ
รอนจากสิ่งแวดลอมภายนอก เพื่อใหผูอยูอาศัยอยูภายใตเปลือกอาคารที่มีอุณหภูมิที่นอยกวาภายนอก หรืออยูในสภาวะนา
สบาย แตเนื่องดวยสภาวะโลกรอนในปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของอากาศที่คอนขางรุนแรง จึงทําใหโครงสรางอาคารมีการ
แตกราวไดงาย จากการขยายหรือหดของพื้นโครงสรางคอนกรีตและเหล็กภายในโครงสรางชั้นดาดไมเทากัน อีกทั้งแนวทาง
ออกแบบอาคารที่มีการสรางอาคารเปนพื้นคอนกรีตที่มากขึ้น หรือแมกระทั้งการออกแบบพื้นที่สีเขียวบนชั้นดาดฟา ฉะนั้น
จึงจําเปนตองการออกแบบแผนพื้นมารองรับน้ําหนักของงานตกแตงรวมถึงการใชงานตางๆไดอีกดวย การออกแบบแผนพื้น
ดาดฟานี้นอกจากจะเปนฉนวนกันความรอนภายนอกอาคารแลว ยังมีคุณสมบัติชวยยืดอายุการใชงานของพื้นในชั้นดาดฟาได
อีกทางหนึ่งดวย การออกแบบแผนพื้นดาดฟาเพื่อเปนฉนวนของชั้นโครงสรางหลังคานั้น ยังมีสวนชวยลดภาระการทํางานของ
เครื่องปรับอากาศของหองใตดาดฟานั้นดวย ซึ่งก็เปนผลประโยชนทางออมอีกทางหนึ่ง แตสิ่งหนึ่งที่ตองคํานึงถึงในการ
ออกแบบครั้งนี้นั้นก็คือ การรับน้ําหนักที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมตางๆบนชั้นดาดฟา จนกอใหเกิดการแตกราวของพื้นคอนกรีต
ที่มาจากการกอสรางอาคารที่ไมสมบูรณอยูแลว รวมถึงสิ่งแวดลอมภายนอกอาคารที่ทําใหพื้นดาดฟาเกิดการแตกราวทวีความ
รุนแรงยิ่งขึ้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่แผนพื้นดาดฟาแบบระบายอากาศตองทําจากวัสดุที่แข็งแรง การยืดหดตัวไมมาก เพื่อ
ไมใหมีการขยายหรือหดตัวของแผนพื้นที่ไมเทากัน ในการออกแบบแผนพื้นดาดฟาเพื่อเปนฉนวนกันความรอน สิ่งหนึ่งที่ตอง
นํามาพิจารณารวมดวยในงานวิจัยนี้ คือ การเลือกวัสดุที่มีคาสัมประสิทธิ์การนําความรอนที่คอนขางต่ํา อีกทั้งการเพิ่มพื้นที่
ผิวสัมผัสเพื่อใหเกิดการถายเทความรอนดวยการพาความรอน และ การแผรังสีความรอน ที่อาศัยพื้นผิวของเนื้อวัสดุในการเกิด
รูปแบบการถายเทความรอนทั้งสองสวน ในการสรางพื้นผิวของแผนพื้นดาดฟาใหเพิ่มขึ้นสามารถทําไดจาก ระเบียบวิธี
วิเคราะหคาเหมาะที่สุดของโครงสรางของแผนพื้นดาดฟา(Structural Optimization)โดยทางออมดวยเชนกัน
วัตถุประสงค
1. การศึกษารูปแบบแผนพื้นดาดฟาแบบระบายอากาศและถายเทความชื้น
2. เพื่อใหไดแผนพื้นดาดฟาแบบระบายอากาศขนาดเดิมแตมีน้ําหนักที่ลดลง เมื่อเทียบกับกระเบื้องมุงหลังคาปองกัน
ความรอนทั่วไป
แนวคิดการวิจัย
1. การออกแบบพื้นที่วางที่เหมาะใตแผนปูดาดฟาแบบระบายอากาศ พรอมกับการเจาะพื้นที่วางระหวางแผนปู
ดาดฟา จะสามารถชวยลดการถายเทความรอนของแผนปูดาดฟาแบบระบายอากาศสูพื้นดาดฟาได
2. การเลือกรูปแบบการปูที่เหมาะสมของแผนปูดาดฟาแบบระบายอากาศจะสามารถชวยลดอุณหภูมิใตฝาเพดาน
ชั้นดาดฝาได

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานวิจัย และเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของกับหัวขอวิจัย
2. ศึกษาองคประกอบของการระบายอากาศใตแผนกระเบื้องมุงหลังคา
3. ศึกษาองคประกอบของวัสดุที่นํามาทํากระเบื้องปูหลังคา
4. วิธีการทดลอง
4.1 ออกแบบรูปรางลักษณะ การเจาะตอพื้นที่วางใตและที่ผิว แผนพื้นดาดฟาแบบระบายอากาศ เพื่อลด
ความรอนของพื้นคอนกรีตชั้นดาดฟา
4.2 ทําการแบบจําลองในคอมพิวเตอร (Computer Simulation) เพื่อศึกษาการไหลเวียนของอากาศจาก
ภายนอกเขาสูใตแผนกระเบื้อง
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4.3 นําตัวอยางแผนปูทับแบบระบายอากาศ เพื่อลดความรอนของพื้นคอนกรีตชั้นดาดฟาที่ได มาทดสอบ
ทางดานรับน้ําหนักดวยระเบียบวิธีวิเคราะหคาเหมาะที่สุดของโครงสรางของแผนพื้นดาดฟา(Structural
Optimization)
5. วิเคราะหขอมูลและสรุปผล
ผลการวิจัย
รูปแบบกระเบื้องที่มีในทองตลาด
กระเบื้องปูพื้นดาดฟา CT (CT Roof Deck Slab Tile)
กระเบื้องปูพื้นดาดฟา CT ผลิตโดย บริษัท เซลโลกรีตไทย จํากัด ผลิตดวยเครื่องอัดไฮดรอลิคที่ใชกําลังอัดสูง ทําใหแผน
กระเบื้องปูพื้นดาดฟา CT มีความแข็งแกรง สามารถรับน้ําหนักกดทับตอแผนไดมากกวา 200 กิโลกรัม และมีเปอรเซ็นตการ
ดูดซึมน้ําต่ํา
2.1 ลักษณะการใชงานของกระเบื้องปูพื้นดาดฟา CT
ก. ปุพื้นชั้นดาดฟา
ข. ปูพื้นหองใตดินที่มีน้ําซึม
ค. ปูพื้นจัดสวน
2.2 คุณสมบัติของกระเบื้องปูพื้นดาดฟา CT
ก. ลดความรอนในชั้นบนสุดของอาคาร
ข. ประหยัดพลังงานไฟฟาของเครื่องปรับอากาศ
ค. ปองกันการแตกราวของพื้นคอนกรีตชั้นดาดฟาอันเนื่องมาจากการหดและขยายตัวของคอนกรีต
ง. ยืดอายุระบบกันซึมทุกระบบ ดวยการใหรมเงา และปองกันการขูดขีดจากอุปกรณตางๆที่นําไปติดตั้ง
จ. น้ําหนักเบา
ฉ. ปองกันความชื้นจากน้ําที่ซึมของหองใตหลังคา
ช. รับน้ําหนักกดทับสูง

ตารางที่ 1 Technical Qualification การรับน้ําหนัก Load Test

CT Roof Deck Slab Tile

Ref.No
Date

Width
(mm)

Length
(mm)

Thickness
(mm)

Weight
(kg.)

Ultlmate
Load(ksc)

Concentric Load Test

No.6670
1/2553

300

300

18.3

4.6

218

983

No.6670
1/2553

400

400

18.7

8.2

256

ที่มา: (Civil Engineering Laboratory., Faculty of Engineering, Kasetsart University. 13 Oct. 2010)

ขนาดของกระเบื้องมี 2 ขนาดในทองตลาด คือ 0.30 x0.30 ม และ 0.40 x 0.40 ม

ภาพที่ 1 รูปแสดงขนาดของกระเบื้องพื้นดาดฟา CT
ที่มา: Sources, http://www.cellocretethai.com 2 November 2556
2.3 ลักษณะการติดตั้ง กระเบื้องปูพื้นดาดฟา CT
การติดตั้ง กระเบื้องปูพื้นดาดฟา CT. ทําได เพียงติดตั้งเพียงใชปูนทราย (เชนเดียวกับการปูกระเบื้อง
เซรามิค) โดยยึดที่ขาทั้ง 4 ของ กระเบื้องกับพื้นดาดฟา และเวนพื้นที่กรณีมีอุปกรณที่ติดตั้งบนดาดฟา เชน คอมเพสเซอร
เครื่องปรับอากาศ หรือจานรับดาวเทียม หรือทอระบายน้ํา เปนตน
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ภาพที่ 2 รูปแสดงการติดตั้งกระเบื้องพื้นดาดฟา CT
ที่มา: Sources, http://www.cellocretethai.com 2 November 2556

การสร างรูป แบบและการกําหนดระยะในการออกแบบอาศัยการแบบจําลองในคอมพิวเตอร (Computer
Simulation)

ภาพที่ 3 แสดงลักษณะการวางแผนพื้นเพื่อกําหนดระยะตางในโปรแกรม
1. กําหนดใหความสูงของแผนพื้นดาดฟาทั้งหมดเปน (H)
2. กําหนดใหความหนาของแผนพื้นดาดฟาเปน (h)
3. กําหนดใหพื้นที่ใตแผนพื้นดาดฟา (Air gap)เปน (A1)
4. กําหนดใหชองวางระหวางแผนพื้นดาดฟาเปน (A2)

ภาพที่ 4 ตัวอยางการทดลองในโปรแกรมคอมพิวเตอร Energy 2D
ความสูง (H) ของแผนปูทับแบบระบายอากาศได เพื่อลดความรอนของพื้นคอนกรีตชั้นดาดฟา เมื่อการเพิ่มความ
สูงของแผนปูสูงขึ้นจะทําเกิดพื้นที่ใตแผนปูมากขึ้นดวยเชนกัน ตามความสัมพันธ
H-h= A1 จากผลการรทดลองขางตน
ตารางที่2 จะเห็นไดวา เมื่อความสูงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิที่ผิววัสดุมุงจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยมีอัตราสวนที่แปลผันตรงกัน แตอุณหภูมิ
ภายในพื้นที่(A1)กลับลดลง ทําใหอุณหภูมิผิวลางลดลงดวยเชนกัน
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ความหนาของแผน(h) แตในทางกลับกัน ในสวนของความหนาบนสุดของแผนปูทับแบบระบายอากาศได เมื่อเรา
เพิ่มความหนาใหแกแผนมุง อุณหภูมิที่ผิวดานบนของแผนมุงก็จะลดลงอยางเห็นไดชัดเมื่อเทียบกับแผนที่ลักษณะเดียวกันแต
ความหนานอยกวา โดยที่อุณหภูมิที่ลดลงเพราะเปนไปตามทฤษฎี ความจุความรอนของวัสดุ (heat capacity) เมื่อวัสดุมีมวล
ที่เพิ่มขึ้นก็จะสามารถรับความรอนไดเพิ่มขึ้นเชนกัน
พื้นที่อากาศ(AIR GAP A1 ) พื้นที่วางใตแผนปูไมมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมากหนักเมื่อระบบใตแผนปูทับ
เปนแบบระบบปด คือ ไมสามารถใหมีการถายเทอากาศกับระบบภายนอก แตถาเมื่อไหรที่เปนแบบระบบเปดคืออากาศ
ดานลางสามารถถายเทกับอากาศดานนอกได ความสูงของพื้นที่อากาศใตแผนจึ่งจะมีผลทําใหอุณหภูมิลดลง เพราะมีการพา
ความรอน และการแผรังสีความรอนไดดีกวาระบบปด เมื่อความสูง (H) แผนสูงขึ้น จะสังเกตไดจากผลทดลองในสวนที่แผนปู
ทับมีความสูง 10 เซนติเมตร อุณหภูมิภายใน จะลดลง 2-3 องศาเซลเซียส แตในสวนของแผนปูทับที่มีความสูง 5 และ 7.5
เซนติเมตร พื้นที่อากาศ(AIR GAP A1 )ที่ลดนอยลงทําใหอุณหภูมิสูงขึ้น
ชองวางระหวางแผนเพื่อระบายอากาศใตแผนได (A2) จะเห็นไดวาในการทดลองทั้ง 3 ชนิดแผนปูทับ เมื่อการ
ทดลองใดที่ A2 = 0 เซนติเมตร อุณหภูมิที่ผิวบนสุดของแผนปูทับจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นทันที ทั้งนี้เพราะเมื่อเปนระบบปดอากาศ
ภายใตแผนไมสามารถระบายอากาศที่รอนออกไปได รวมทั้งพื้นที่ผิวของวัสดุเมื่อเปนระบบปดจะนอยกวาการที่มีระยะ A2
มากกวา 0 เซนติเมตร ทําใหพื้นที่ผิวสัมผัสของวัสดุมุงมีคานอยกวาจะกอเกิดการถายเทความรอนในรูปแบบของ การพาความ
รอน และการแผรังสีความรอนของวัตถุทดลองนอยกวาวัตถุที่มีพื้นที่ผิวมากกวา จึงสรุปไดวาเมือเราเพิ่มระยะใหแผนพื้น
ดาดฟามีระยะระหวางแผน หรือ ภายในแผน เพื่อใหสามารถถายเทอากาศใตแผนไดแลวนั้นยังเปนสวนชวยใหกระบวนการ
ถายเทความรอนเกิดขึ้นไดดีกวาไมมีชองระบายอากาศเลย
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ตารางที่ 2 แสดงผลการทดลองของอุณหภูมิในตําแหนงแผนพื้นดาดฟาและพื้นดาดฟาเพื่อหาความสัมพันธตางๆกับการถายเทความรอน และนําไปใชในการพิจารณาหาคาถายเทความ
รอนรวมของหลังอาคาร(RTTV)
case 1

อุณ ภูม ิชัวโมงที3 (C)
Tผ ิวบนT air gap
T slabT ผิวล่าง

อุณภูม ิชัวโมงที6 (C)
T air gap
T slab T ผิวล่าง
Tผิวบน

ปร ิม าตรช่อ งว่าง

ปร ิมาตรสุทธ ิหัก A2

ปร ิม าตรของขา

ิ
นําหน ัก ต่อ ชน

0

24.2

23.7

32.1

0

29.4

28.8

∆T
3.3

ปร ิมาตรแ ผ่น

27

∆T
3.3

RTTV

หลังคาอย่ าเด ีย ว
H=5.0 h=1.5 A1=3.5 A2=0

31.2

23.3

20.9

20.8

10.4

36.4

26.9

23.8

23.6

12.8

3.008

23.195

69.771

0.00135

0

0.00135

0.00035

4.08000

100

ลักษณะงานออกแ บบ

Ur

TD

นน.ทีเพม
ิ %

case 2

H=5.0 h=1.5 A1=3.5

A2=0.5

31.2

23.3

20.9

20.8

10.4

36.5

27

23.9

23.6

12.9

3.008

23.195

69.771

0.00135

0.00003

0.00132

0.00035

4.00800

98.23529

case 3
case 4

H=5.0h=1.5 A1=3.5 A2=1.0
H=5.0 h=1.5 A1=3.5 A2=1.5

31.3
31.6

23.3
23.5

21
21.1

20.8
21

10.5
10.6

36.5
36.6

27
27

23.9
23.9

23.6
23.8

12.9
12.8

3.008
3.008

23.195
23.195

69.771
69.771

0.00135
0.00135

0.00006
0.00009

0.00129
0.00126

0.00035
0.00035

3.93600
3.86400

96.47059
94.70588

31.9

case 5

H=5.0h=1.5 A1=3.5

A2=0 AF

case 6

H=5.0 h=1.5 A1=3.5 A2=0.5 AF

case 7

H=5.0 h=1.5 A1=3.5

A2=1.0 AF

case 8

H=5.0 h=1.5 A1=3.5

A2=1.5 AF

23.3

20.9

20.7

11.2

37.5

27

23.7

23.5

14

3.008

23.195

69.771

0.00135

0

0.00135

0.00035

4.08000

100

32

23.4

20.9

20.8

11.2

37.7

27.1

23.8

23.5

14.2

3.008

23.195

69.771

0.00135

0.00003

0.00132

0.00035

4.00800

98.23529

32.1

23.4

20.9

20.8

11.3

37.7

27.1

23.8

23.5

14.2

3.008

23.195

69.771

0.00135

0.00006

0.00129

0.00035

3.93600

96.47059

32

23.4

21

20.8

11.2

37.7

27.1

23.8

23.7

14

3.008

23.195

69.771

0.00135

0.00009

0.00126

0.00035

3.86400

94.70588

case 9
case 10

H=5.0 h=2.0 A1=3.0 A2=0
H=5.0 h=2.0 A1=3.0 A2=0.5

29.6
29.7

23.7
23.7

21
21

20.8
20.9

8.8
8.8

34.2
34.2

27.3
27.4

23.9
23.9

23.6
23.6

10.6
10.6

3.007
3.007

23.838
23.838

71.681
71.681

0.0018
0.0018

0
0.00004

0.0018
0.00176

0.00030
0.00030

5.04000
4.94400

123.5294
121.1765

case 11

H=5.0 h=2.0 A1=3.0 A2=1.0

29.7

23.7

21

20.8

8.9

34.4

27.4

24

23.7

10.7

3.007

23.838

71.681

0.0018

0.00008

0.00172

0.00030

4.84800

118.8235

case 12

H=5.0 h=2.0 A1=3.0 A2=1.5

29.7

23.7

21.1

20.9

8.8

34.3

27.4

24

23.8

10.5

3.007

23.838

71.681

0.0018

0.00012

0.00168

0.00030

4.75200

116.4706

case 13

H=5.0 h=2.0 A1=3.0 A2=0 AF

30.3

23.9

21.1

20.9

9.4

35.1

27.5

23.9

23.6

11.5

3.007

23.838

71.681

0.0018

0

0.0018

0.00030

5.04000

123.5294

case 14
case 15

H=5.0 h=2.0 A1=3.0 A2=0.5 AF
H=5.0 h=2.0 A1=3.0 A2=1.0 AF

30.2
30.4

23.8
23.8

21
21

20.8
20.8

9.4
9.6

35.1
35.3

27.5
27.6

23.8
23.9

23.6
23.6

11.5
11.7

3.007
3.007

23.838
23.838

71.681
71.681

0.0018
0.0018

0.00004
0.00008

0.00176
0.00172

0.00030
0.00030

4.94400
4.84800

121.1765
118.8235

case 16

H=5.0 h=2.0 A1=3.0 A2=1.5 AF

30.3

23.8

21

20.9

9.4

35.2

27.6

23.9

23.7

11.5

3.007

23.838

71.681

0.0018

0.00012

0.00168

0.00030

4.75200

116.4706

case 17

H=7.5 h=1.5 A1=6.0 A2=0

29.8

22.6

20.8

20.7

9.1

35.3

26

23.4

23.3

12

2.865

23.933

68.568

0.00135

0

0.00135

0.00060

4.68000

114.7059

case 18

H=7.5 h=1.5 A1=6.0 A2=0.5

29.9

22.7

20.8

20.7

9.2

35.4

26

23.4

23.3

12.1

2.865

23.933

68.568

0.00135

0.00003

0.00132

0.00060

4.60800

112.9412

case 19

H=7.5 h=1.5 A1=6.0 A2=1.0

29.8

22.6

20.8

20.7

9.1

35.4

26

23.4

23.3

12.1

2.865

23.933

68.568

0.00135

0.00006

0.00129

0.00060

4.53600

111.1765

case 20
case 21

H=7.5 h=1.5 A1=6.0 A2=1.5
H=7.5 h=1.5 A1=6.0 A2=0 AF

30.1
31.3

22.8
22.6

20.9
20.7

20.8
20.5

9.3
10.8

35.6
38.6

26.1
25.9

23.6
23

23.5
22.7

12.1
15.9

2.865
2.865

23.933
23.933

68.568
68.568

0.00135
0.00135

0.00009
0

0.00126
0.00135

0.00060
0.00060

4.46400
4.68000

109.4118
114.7059

case 22

H=7.5 h=1.5 A1=6.0 A2=0.5 AF

30.7

22.6

20.7

20.6

10.1

37

25.7

23

22.8

14.2

2.865

23.933

68.568

0.00135

0.00003

0.00132

0.00060

4.60800

112.9412

case 23

H=7.5 h=1.5 A1=6.0 A2=1.0 AF

29.4

22.7

20.7

20.7

8.7

34.8

26

23.1

23

11.8

2.865

23.933

68.568

0.00135

0.00006

0.00129

0.00060

4.53600

111.1765

case 24

H=7.5 h=1.5 A1=6.0 A2=1.5 AF

30

22.8

20.8

20.7

9.3

35.9

26.2

23.2

23.1

12.8

2.865

23.933

68.568

0.00135

0.00009

0.00126

0.00060

4.46400

109.4118

case 25

H=7.5 h=2.0 A1=5.5 A2=0

29.4

22.7

20.8

20.7

8.7

34.4

26

23.3

23.3

11.1

2.864

23.632

67.682

0.0018

0

0.0018

0.00055

5.64000

138.2353

case 26
case 27

H=7.5 h=2.0 A1=5.5 A2=0.5
H=7.5 h=2.0 A1=5.5 A2=1.0

28.2
27.5

22.7
23.1

20.8
20.9

20.7
20.8

7.5
6.7

32.8
31.8

25.8
26.4

23.2
23.4

23.1
23.3

9.7
8.5

2.864
2.864

23.632
23.632

67.682
67.682

0.0018
0.0018

0.00004
0.00008

0.00176
0.00172

0.00055
0.00055

5.54400
5.44800

135.8824
133.5294

case 28

H=7.5 h=2.0 A1=5.5 A2=1.5

28.4

22.8

20.8

20.7

7.7

33.3

26.1

23.4

23.2

10.1

2.864

23.632

67.682

0.0018

0.00012

0.00168

0.00055

5.35200

131.1765

case 29

H=7.5 h=2.0 A1=5.5 A2=0 AF

30.7

22.8

20.7

20.5

10.2

37.3

26.1

22.8

22.6

14.7

2.864

23.632

67.682

0.0018

0

0.0018

0.00055

5.64000

138.2353

case 30

H=7.5 h=2.0 A1=5.5 A2=0.5 AF

29.2

22.7

20.7

20.6

8.6

34.7

25.8

23

22.7

12

2.864

23.632

67.682

0.0018

0.00004

0.00176

0.00055

5.54400

135.8824

case 31
case 32

H=7.5 h=2.0 A1=5.5 A2=1.0 AF
H=7.5 h=2.0 A1=5.5 A2=1.5 AF

28.3
28.4

23.2
23.2

20.8
20.8

20.7
20.7

7.6
7.7

33
33.2

26.6
26.7

23.4
23.4

23.2
23.2

9.8
10

2.864
2.864

23.632
23.632

67.682
67.682

0.0018
0.0018

0.00008
0.00012

0.00172
0.00168

0.00055
0.00055

5.44800
5.35200

133.5294
131.1765

case 33

H=10.0 h=1.5 A1=8.5 A2=0

30.3

21.6

20.5

20.4

9.9

36.2

24

22.3

22.3

13.9

2.729

23.428

63.935

0.00135

0

0.00135

0.00085

5.28000

129.4118

case 34

H=10.0 h=1.5 A1=8.5 A2=0.5

30.3

21.6

20.5

20.4

9.9

36.4

24.1

22.4

22.3

14.1

2.729

23.428

63.935

0.00135

0.00003

0.00132

0.00085

5.20800

127.6471

case 35

H=10.0 h=1.5 A1=8.5 A2=1.0

30.4

21.6

20.5

20.4

10

36.6

24.1

22.4

22.4

14.2

2.729

23.428

63.935

0.00135

0.00006

0.00129

0.00085

5.13600

case 36

H=10.0 h=1.5 A1=8.5 A2=1.5

30.3

21.6

20.5

20.4

9.9

36.5

24.1

22.4

22.4

14.1

2.729

23.428

63.935

0.00135

0.00009

0.00126

0.00085

5.06400

124.1176

h=1.5 A1=8.5 A2=0 AF

32.1

21.5

20.3

20.3

11.8

40.2

23.6

21.7

21.6

18.6

2.729

23.428

63.935

0.00135

0

0.00135

0.00085

5.28000

129.4118

11.3

39

23.9

22

21.8

17.2

2.729

23.428

63.935

0.00135

0.00003

0.00132

0.00085

5.20800

127.6471

H=10.0

125.8824

case 37
case 38

H=10.0

h=1.5 A1=8.5 A2=0.5 AF

31.7

21.6

20.5

20.4

case 39

H=10.0

h=1.5 A1=8.5 A2=1.0 AF

31.3

21.5

20.4

20.3

11

39

23.9

22

21.8

17.2

2.729

23.428

63.935

0.00135

0.00006

0.00129

0.00085

5.13600

case 40

H=10.0

h=1.5 A1=8.5 A2=1.5 AF

31.3

21.3

20.4

20.4

10.9

39.2

23.9

22

21.9

17.3

2.729

23.428

63.935

0.00135

0.00009

0.00126

0.00085

5.06400

124.1176

125.8824

case 41

H=10.0 h=2.0 A1=8.0 A2=0

28.8

21.5

20.4

20.4

8.4

34.6

23.8

22.2

22.1

12.5

2.727

23.729

64.709

0.0018

0

0.0018

0.00080

6.24000

152.9412

case 42

H=10.0 h=2.0 A1=8.0 A2=0.5

29.2

21.5

20.5

20.4

8.8

34.8

23.9

22.3

22.2

12.6

2.727

23.729

64.709

0.0018

0.00004

0.00176

0.00080

6.14400

150.5882

H=10.0 h=2.0 A1=8.0 A2=1.0
H=10.0 h=2.0 A1=8.0 A2=1.5

case 43
case 44
case 45

H=10.0

29.1
29.6

21.5
21.6

20.4
20.5

20.4
20.5

8.7
9.1

34.8
35.1

23.9
24.1

22.3
22.4

22.2
22.3

12.6
12.8

2.727
2.727

23.729
23.729

64.709
64.709

0.0018
0.0018

0.00008
0.00012

0.00172
0.00168

0.00080
0.00080

6.04800
5.95200

148.2353
145.8824

h=2.0 A1=8.0 A2=0 AF

31.1

21.4

20.3

20.2

10.9

39.5

23.6

21.6

21.5

18

2.727

23.729

64.709

0.0018

0

0.0018

0.00080

6.24000

152.9412

case 46

H=10.0

h=2.0 A1=8.0 A2=0.5 AF

30.1

21.4

20.4

20.3

9.8

37.7

23.6

21.8

21.6

16.1

2.727

23.729

64.709

0.0018

0.00004

0.00176

0.00080

6.14400

150.5882

case 47

H=10.0

h=2.0 A1=8.0 A2=1.0 AF

30.1

21.4

20.4

20.3

9.8

37.8

23.6

21.8

21.6

16.2

2.727

23.729

64.709

0.0018

0.00008

0.00172

0.00080

6.04800

148.2353

case 48

H=10.0

h=2.0 A1=8.0 A2=1.5 AF

30.2

21.5

20.4

20.3

9.9

38

23.7

21.9

21.6

16.4

2.727

23.729

64.709

0.0018

0.00012

0.00168

0.00080

5.95200

145.8824

จากตารางจะทําใหเห็นถึงความสัมพันธในการเพิ่มความสูง ความหนาแผนพื้นดาดฟาแบบระบายอากาศและลักษณะการปูของแผนเพื่อใหเกิดการถายเทความรอนที่ดีขึ้นจน
นําไปสูการคํานวณหาคาถายเทความรอนรวมของหลังอาคาร(RTTV)ที่นอยสุดในการทดลองที่ 33-40 ที่มีคา RTTV นอยที่สุด

อุณหภูมิ
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
H=5.0 h=1.5 A1=3.5…
H=5.0 h=1.5 A1=3.5…
H=5.0h=1.5 A1=3.5…
H=5.0 h=1.5 A1=3.5…
H=5.0h=1.5 A1=3.5…
H=5.0 h=1.5 A1=3.5…
H=5.0 h=1.5 A1=3.5…
H=5.0 h=1.5 A1=3.5…
H=5.0 h=2.0 A1=3.0…
H=5.0 h=2.0 A1=3.0…
H=5.0 h=2.0 A1=3.0…
H=5.0 h=2.0 A1=3.0…
H=5.0 h=2.0 A1=3.0…
H=5.0 h=2.0 A1=3.0…
H=5.0 h=2.0 A1=3.0…
H=5.0 h=2.0 A1=3.0…
H=7.5 h=1.5 A1=6.0…
H=7.5 h=1.5 A1=6.0…
H=7.5 h=1.5 A1=6.0…
H=7.5 h=1.5 A1=6.0…
H=7.5 h=1.5 A1=6.0…
H=7.5 h=1.5 A1=6.0…
H=7.5 h=1.5 A1=6.0…
H=7.5 h=1.5 A1=6.0…
H=7.5 h=2.0 A1=5.5…
H=7.5 h=2.0 A1=5.5…
H=7.5 h=2.0 A1=5.5…
H=7.5 h=2.0 A1=5.5…
H=7.5 h=2.0 A1=5.5…
H=7.5 h=2.0 A1=5.5…
H=7.5 h=2.0 A1=5.5…
H=7.5 h=2.0 A1=5.5…
H=10.0 h=1.5 A1=8.5…
H=10.0 h=1.5 A1=8.5…
H=10.0 h=1.5 A1=8.5…
H=10.0 h=1.5 A1=8.5…
H=10.0 h=1.5 A1=8.5…
H=10.0 h=1.5 A1=8.5…
H=10.0 h=1.5 A1=8.5…
H=10.0 h=1.5 A1=8.5…
H=10.0 h=2.0 A1=8.0…
H=10.0 h=2.0 A1=8.0…
H=10.0 h=2.0 A1=8.0…
H=10.0 h=2.0 A1=8.0…
H=10.0 h=2.0 A1=8.0…
H=10.0 h=2.0 A1=8.0…
H=10.0 h=2.0 A1=8.0…
H=10.0 h=2.0 A1=8.0…
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กราฟที่ 1 แสดงผลการทดลองและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ผิว โพลงอากาศและ ใตพื้นดาดฟา เมือผานไป 6 ชั่วโมง

อุณภูมิชวั โมงที6

Tผิวบน
T air gap
T ผิวล่าง

กราฟแสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวบน อุณหภูมิใตแผนพื้นดาดฟา และอุณหภูมิใตพื้นดาดฟา จะเห็นไดวาเมื่อความสูงของแผนปูมากขึ้น อุณหภูมิผิวบนจะสูงขึ้นตามมา
แตอุณหภูมิใตแผนปูและใตพื้นดาดฟาก็ลดลง นั้นทําใหทราบวามีการถายเทความรอนเกินขึ้นที่ผิวแผนพื้นดาดฟาดานบนกอนถายเทความรอนสูพื้นคอนกรีตดานลาง และเกิด
กระบวนการถายเทความรอนในรูปแบบ การพาความรอน การแผรังสีความรอน เกิดในการทดลองที่มีอากาศถายเทกับอากาศภายนอกไดดีกวาระบบปด

กราฟที่ 2 แสดงผลการทดลอง ผลตางระหวางอุณหภูมิผิวดานบนและใตพื้นคอนกรีตชั้นดาดฟา ชวงเวลาผานไป 6 ชั่วโมง เมื่อความหนา(h)ของแผนพื้นดาดฟาที่หนา 1.5 เซนติเมตร
และ 2.0 เซนติเมตร ในแตละกรณี
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ความหนาด้ านบนของแผ่นมุงหลังคา (h)ทีเวลา 6 ชัวโมง
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
h1
h2
h3
h4
h5
h6
h7
h8
h9
h10
h11
h12
h13
h14
h15
h16
h17
h18
h19
h20
h21
h22
h23
h24
h25
h26
h27
h28
h29
h30
h31
h32
h33
h34
h35
h36
h37
h38
h39
h40
h41
h42
h43
h44
h45
h46
h47
h48

0

∆T

กราฟจะแสดงใหรูวาเมื่อกําหนดความหนาดานบนแผน(h)เพิ่มขึน้ แตไมใหมีการถายเทอากาศกับระบบภายนอกในชวงแรกอุณหภูมิจะลดต่ําลง แตเมื่อความสูงของ
ของแผนปูเพิ่มขึ้น และมีความหนาผิวบนเทากันนั้นหากไมมีถายเทอากาศกับภายนอกอุณหภูมิที่ผิวจะลดลง แตหากมีการถายเทอากาศกับระบบภายนอกอุณหภูมิทผี่ ิวจะ
สูงขึ้น นั้นอาจเปนเพราะคอนกรีตที่เก็บความรอนจะถายเทความรอนในรูปแบบของการพา และการแผรังสีกบั อากาศไดดีกวาการนําความรอนจากคอนกรีต ถึงคอนกรีตพื้น
ดาดฟา ในระบบเปด
กราฟที่ 3 แสดงผลการทดลองของอุณหภูมิของอากาศใตแผน ชวงเวลาผานไป 6 ชั่วโมง เมื่อความหนา(A2)ของอากาศเพิ่มขึ้นในการทดลอง
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ความสัมพันธ์ A1 กับ อุณหภูมิ อากาศใต้ แผ่นมุงทีเวลา 6 ชัวโมง
28
27
26
25
24
23
22
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48

21

T air gap

กราฟจะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธเมื่อความสูงของแผนปูสงู ขึน้ จะทําใหเกิดโพลงอากาศ(A1)ใตแผนปูมากขึ้นดวย อุณหภูมขิ องอากาศใตแผนจะก็ลดลงอยาง
ตอเนื่อง แตจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นบางในบางการทดลองที่อาจจะเกิดจากชองวางระหวางแผน ทําใหความรอนจากแสงอาทิตยสองถึงอากาศใตแผนโดยตรง จนทําใหมีความ
รอนใตแผนสูงขึ้น อีกทัง้ จะเห็นจากกราฟที่ 2 ความรอนที่เกิดขึน้ มีการถายเทความรอนเกิดขึ้นที่ผิวบนมากขึ้นในการทดลองตั้งแต การทดลองที่ 17

กราฟที่ 4 แสดงผลการทดลองของอุณหภูมิของผิวลางของพื้นดาดฟา ชวงเวลาผานไป 6 ชั่วโมง เมื่อปรับเปลี่ยนระยะหางระหวางแผนตางๆ

990

แสดงอุณหภูมิผิวล่างเมือมีการปรับเปลียนการวางแผ่นปูในแบบต่างๆใน ชัวโมงที 6
24
23.5
23
22.5
22
T ผิวล่าง

21.5
21
20.5
case 1
case 2
case 3
case 4
case 5
case 6
case 7
case 8
case 9
case 10
case 11
case 12
case 13
case 14
case 15
case 16
case 17
case 18
case 19
case 20
case 21
case 22
case 23
case 24
case 25
case 26
case 27
case 28
case 29
case 30
case 31
case 32
case 33
case 34
case 35
case 36
case 37
case 38
case 39
case 40
case 41
case 42
case 43
case 44
case 45
case 46
case 47
case 48

20

จะเห็นไดวาเมื่อมีการปรับแผนปูดาดฟาแบบระบายอากาศในงานทดลองที่ 21,29,37 และ45 นั้นโดยใหมีการระบายอากาศจากใตแผนกับอากาศภายนอก จะทําใหอุณหภูมิที่
ผิวลางของพื้นชั้นดาดฟาลดลงอยางเห็นไดชัด เพราะนั้นหากมีการถายเทอากาศแลวจะทําใหการถายเทความรอนแบบแผรังสี และพาความรอนเกิดขึ้นไดดีกวาระบบปด

991

จากผลการทดลองขางตนที่แสดงดวยกราฟทั้ง 4 ก็ทําใหเรารูไดวาการกําหนดรูปแบบแผนปูดาดฟาทั้งดานความสูง
แผน การเจาะพื้นที่วางระหวางแผนที่ชนกัน และการจัดวางแผนใหมีการถายเทอากาศไดมีชวยชวยลดการถายเทความรอนเขา
สูตัวอาคารได การเพิ่มความหนาของแผนปูดาดฟานอกจากจะชวยในการเพิ่มปริมาณความจุความรอนใหแกแผนปูดาดฟา
แลว แตหากจากการทดลองนี้ หากเราสามารถกําหนดรูปแบบใหชิ้นงานที่นํามาทําการทดลองมีการถายเทความรอนใน
รูปแบบของการพาความรอน และการแผนรังสีความรอนไดดีขึ้น ดวยการอาศัยอากาศใตแผนปูดาดฟา รวมถึงอากาศรอบ
แผนปูดาด อีกทั้งการหนวงการถายเทความรอนโดยวิธีการนําความรอนจากขาของแผนปูดาดฟาที่สูงขึ้น ทําใหการออกแบบ
แผนปูดาดาฟาแบบระบายอากาศตองการพื้นที่ใตแผนที่เหมาะสมที่สุด รวมถึงการเจาะพื้นที่วางระหวางแผนที่มาชนกันอยาง
พอเหมาะ โดยตองคํานึงถึงไมใหความรอนจากภายนอกลงไปถึงพื้นชั้นดาดฟามากจนเกินไป เพราะจะทําใหมีความรอนสะสม
เกิดขึ้นที่พื้นและอากาศ จนกอใหเกิดการนําความรอนเขาสูตัวอาคารผานพื้นชั้นดาดฟาได เมื่อไดรูปแบบที่เหมาะจากการ
ทดสอบขางตน จึ่งนํารูปแบบมาทดสอบการรับน้ําหนักโดยระเบียบวิธีวิเคราะหคาเหมาะที่สุดของโครงสราง(Structural
Optimization)ตอไป
สรุปและอภิปราย
จากการทดลองการวางแผนพื้นดาดฟาแบบระบายอากาศในรูปแบบตางๆทั้ง 48 แบบ การออกแบบแผนพื้นดาดฟา
ที่มีความสูงและความหนาดานบนสุดของแผนมากขึ้น จะทําใหอุณหภูมิที่ใตพื้นชั้นดาดฟาลดลงอยางเห็นไดชัด เพราะเมื่อทํา
ใหพื้นที่อากาศใตแผนมากขึ้น โดยอากาศที่เพิ่ม ขึ้นนั้นจะเปนเสมือนฉนวนกันความรอนทางออมไปดวย โดยอาศัยหลั ก
ความจุความรอนที่เพิ่มขึ้นดวยเชนกัน อีกทั้งความหนาของแผนพื้นดาดฟา ยังสงผลใหมวลของวัสดุเพิ่มขึ้นตามมา รวมถึง
ความจุค วามรอนภายในก็เพิ่ม ขึ้นดวยเชนกัน แตเมื่ อพิจารณาถึ งผลการทดลองในรูป แบบทีมี ระยะหางระหวางแผ นมา
วิเคราะห จะทําใหทราบวามีการถายเทความรอนสะสมใตแผนพื้นดาดฟากับอากาศภายนอกไดเพิ่มขึ้น มีผลใหใหอุณหภูมิใต
พื้นชั้นดาดฟายิ่งลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับงานทดลองที่เปนระบบปด อากาศที่ไมสามารถถายเทได อุณหภูมิใตแผนและใตพื้น
ดาดฟาจะสูงกวาแบบถายเทอากาศ 1.0 ถึง 2.5 องศาเซลเซีย ส และเมื่ อดูที่แผนพื้ นดาดฟาที่มีระยะห างระหวางแผนก็จะ
สังเกตไดถึงแนวโนมการลดลงของอุณหภูมิดวยเชนกัน นั้นเพราะเมื่อมีพื้นผิวของชิ้นงานที่ทดลองไดสัมผัสกับอากาศมากขึ้นก็
จะเกิดการถายเทความรอนในรูปแบบของการพาความรอนและการแผรังสีความรอนที่ผิวของทดลองเพิ่มขึ้น โดยพิจารณา
จากสูตรคํานวณหาคาการถายเทความรอน การดังนี้
1

–
–
–
–

สูตรการถายเทความรอนแบบพาความรอน q  hA(T p  T f )
h = สัมประสิทธิ์การพาความรอน heat transfer coefficient ที่ผิวสัมผัสระหวางของไหลกับวัตถุ
(W/m2.oC)
A = พื้นที่ผิวของวัตถุที่สัมผัสกับของไหล (m2)
Tp = อุณหภูมิของผิววัตถุ (K)
Tf = อุณหภูมิของของไหลที่อยูหางออกไปจากผิวหรืออุณหภูมิสวนตนของของไหล (K)

2

สูตรการถายเทความรอนแบบแผรังสีความรอน q  ATA4
–  = คาคงที่สตีฟาน-โบลทซมันน stefan-Boltzmann constant (5.669x10-8 W/m2 K4)
–  = คาการแผรังสี emissivity
– A = พื้นที่ผิวของวัตถุที่สัมผัสกับของไหล (m2)
1

มนตรี พิรุณเกษตร.2550.อุณหพลศาสตร.สํานักพิมพ วิทยพัฒน.กรุงเทพฯ.

2

มนตรี พิรุณเกษตร.2550.อุณหพลศาสตร.สํานักพิมพ วิทยพัฒน.กรุงเทพฯ.

992

– TA= อุณหภูมิสัมบูรณของวัตถุแผรังสีความรอน (K)
ขอเสนอแนะ
การเพิ่มความสูงและความหนาของแผนพื้นดาดฟานอกจากไดความแข็งแรงของแผนพื้น สิ่งที่มีผลตามมาคือน้ําหนัก
ที่เพิ่มขึ้นดวยเชนกัน การเพิ่มขึ้นของน้ําหนักแผนพื้นคือปญหาน้ําหนักที่จะสรางภาระใหกับตัวอาคาร ซึ่งจะกอใหเกิดความ
เสียหายของพื้นชั้นดาดฟาตามมาได แตถาหากเราสามารถลดน้ําหนักของวัสดุไดแลว แผนพื้นชั้นดาดฟาแบบระบายอากาศยัง
เปนตัวชวยลดอุณหภูมิไดดีกวาแผนพื้นที่มีอยูตามทองตลาด และยังคงสามารถรับแรงหรือน้ําหนักไดตามมาตรฐาน หรือดีกวา
เดิม
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ผลการจัดการเรียนรู รายวิชาวิธีสอนการศึกษาปฐมวัย 1
โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา การเรียนรูด วยโครงงานฐานวิจัย และระบบพีเ่ ลี้ยง
ศิริมาศ โกศัลยพิพัฒน1 และ ดวงใจ เนตรตระสูตร2
1

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
E-mail: sirimask@hotmail.com 2E-mail: nok.ece1@gmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้ง นี้มีวัตถุ ป ระสงค เพื่ อศึกษาผลการจัดการเรีย นรูร ายวิชาวิธีส อนการศึกษาปฐมวัย 1 โดยบูร ณาการ
แนวคิด จิตตปญญาศึกษา การเรียนรูดวยโครงงานฐานวิจัย และระบบพี่เลี้ยง ประชากร ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ชั้นปที่ 4 คณะครุศาสตร มหาวิท ยาลัยราชภัฏเชีย งใหมที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญ ญาตรี ในภาคเรี ยนที่ 1 ป
การศึ กษา 2559 จํานวน 37 คน เครื่ องมือที่ใ ชใ นการวิจัย ประกอบดวย 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับ สถานภาพของผูต อบ
แบบสอบ 2) แบบสอบถามความคิด เห็นของนักศึกษาที่ มีตอผลการจัดการเรี ยนรู รายวิชาวิธีสอนการศึกษาปฐมวัย 1 โดย
บูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา การเรียนรูดวยโครงงานฐานวิจัย และระบบพี่เลี้ยงของอาจารย และ 3) แบบสอบถาม
ปลายเปดเกี่ย วกับความประทับใจ ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขที่มี ตอผลการจัดการเรีย นรูรายวิชาวิธีสอนการศึกษา
ปฐมวั ย 1 โดยบู ร ณาการแนวคิ ด จิ ต ตป ญ ญาศึ ก ษา การเรี ย นรู ด ว ยโครงงานฐานวิ จัย และระบบพี่ เ ลี้ ย งของอาจารย
การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอผลการจัดการเรียนรูรายวิชาวิธีสอนการศึกษาปฐมวัย
1 โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา การเรียนรูดวยโครงงานฐานวิจัย และระบบพี่เลี้ยงของอาจารย ในภาพรวมทุกดาน
มี ค า เฉลี่ ย อยู ใ นระดั บ เหมาะสมมากที่ สุ ด เมื่ อพิ จ ารณาเป น รายด าน พบว า ด า นที่ มี ค าเฉลี่ ย สู ง สุ ด 3 ลํ า ดั บ แรก คื อ
ดานการกําหนดจุดประสงค ดานการออกแบบการเรี ยนการสอนและด านการวัด และประเมิ น และด านการใชท รัพ ยากร
สนับ สนุนการเรี ย นรู ตามลํ าดั บ และนัก ศึ กษามี ค วามประทั บ ใจต อการจัด การเรี ย นการสอนของอาจารย โดยอาจารย
เปดโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรูจากการสังเกต ทดลองและฝกการเปนผูนํา ผูตาม และมีความกระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น
สวนปญหา อุปสรรคที่พบคือ หองปฏิบัติการมีจํานวนพื้นที่จํากัด สงผลใหนักศึกษาไมสามารถปฏิบัติการสอนไดอยางครบถวน
และ นักศึกษาบางคนไมใหความสําคัญกับการฝกปฏิบัติการเปนผูสอนในชั้นเรียน ขาดเรียนบอย ไมศึกษาหาความรูเพิ่มเติม
ดวยตนเอง
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรู, วิธีสอน, การศึกษาปฐมวัย, จิตตปญญาศึกษา, การเรียนรูดวยโครงงานฐานวิจัย, ระบบพี่เลี้ยง
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The Effects of Learning Management on Early Childhood Teaching Methods 1
through Contemplative Education, Research Based Learning and
Coaching & Mentoring System
Abstract
The objective of this research was to study the effects of learning management on early
childhood teaching methods 1 through contemplative education, research based learning and coaching &
mentoring system. The population were 37 Early Childhood Education program students who were
studying in the fourth year of academic year 2016. Research tools used in this study were 1) a
questionnaire about the status of respondents 2) student feedback questionnaire on the effects learning
management of early childhood teaching methods 1 through contemplative education, research based
learning and coaching & mentoring system and 3) open-ended questionnaire about impressions, barriers
and solutions on the effects learning management of early childhood teaching methods 1 through
contemplative education, research based learning and coaching & mentoring system. Data were analyzed
using frequency, percentage, mean, standard deviation and content analysis.
The results of this research were as follows: mean score of student opinion toward the effects
learning management of early childhood teaching methods 1 through contemplative education, research
based learning and coaching & mentoring system in all aspects the average is at the most appropriate
level. When considering each items, it was found that the top three highest meanings were purpose
issues, design issues in teaching and measurement and evaluation issues and students are impressed with
the teaching and learning of teachers as the teacher gives students the opportunity to learn from
observation experiment and practice as a follower leader and have more enthusiasm for learning. The
obstacle is found the lab has limited space as a result, students are unable to complete their teaching
and some students do not give importance to the practice of teaching as a classroom teacher, Lack of
frequent and do not learn more by yourself.
Keywords : Learning Management, Teaching Methods, Early Childhood Education, Contemplative
Education, Research Based Learning, Coaching & Mentoring System
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บทนํา
พั น ธกิ จ สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ทุ ก แห ง คื อการผลิ ต และพั ฒ นาครู ซึ่ ง ได กํ า หนดไว ใ น
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ในหมวด 1 มาตรา 7 ดังนั้นในการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ที่ประชุมไดตระหนักถึงปญหาและเห็นความสําคัญของเรื่องนี้จึงไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือการพัฒนาระบบการวิจัยสู
ความเปนเลิศเพื่อพัฒนาสัง คมชุมชนทองถิ่นระหวางสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห ง
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เพื่อดําเนินงานสนับสนุนการพัฒนาระบบการวิจัยสูความเปนเลิศเพื่อพัฒนาวัตถุประสงคหนึ่ง
ตามบันทึกขอตกลงนี้คือการสร างงานวิจัยเพื่อพั ฒนาสั งคม ชุ มชน ท องถิ่นเชิง ประเด็น อาทิ ปฏิ รูปการศึกษาเพื่อทองถิ่ น
วิทยาศาสตรทองถิ่น นําไปสูการสรางอาชีพในทองถิ่น ซึ่งที่ประชุมสภาอธิการบดีมีมติเห็นชอบใหสภาคณบดีคณะครุศาสตร/
ศึกษาศาสตร/ วิทยาลั ยการฝ กหัดครู มหาวิทยาลัย ราชภัฏ จัดทํ าโครงการวิจัยและพั ฒนาระบบและกระบวนการผลิตและ
พัฒนาครูโดยใชโครงงานฐานวิจัย มีการใชแนวคิดจากผลของโครงการวิจัยระบบพี่เลี้ยง และโครงการวิจัยเพาะพันธุปญญาเปน
ฐาน แลวนํามาเชื่อมโยงกับกระบวนการผลิตและพัฒนาครูของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนสถาบันหนึ่งที่เขารวมโครงการวิจัยดังกลาว และไดดําเนินการ
คัดเลือกคณาจารยในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาตาง ๆ เขารวมโครงการ เพื่อจะไดพัฒนาใหเปนอาจารยตนแบบ
ในการผลิตบัณฑิตครุศาสตร ในลักษณะของการจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนมีสวนรวมอยางแทจริง (Active Learning)
การจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนมีสวนรวมอยางแทจริง (Active Learning) มีหลายวิธี เชน การจัดการเรียนรูตาม
แนวจิตตปญญาศึกษา คือ ตองสรางใหเกิดการเรียนรูที่สมดุลทั้ง 3 ฐานการเรียนรู คือ การเรียนรูดวยการสังเกตและใครครวญ
ตนเองผานฐานกาย คือ การเคลื่อนไหวหรือใชรางกาย ฐานใจ คือ การทํางานศิลปะลักษณะตาง ๆ และฐานหัว คือ การทํา
สมาธิ การเขียนบันทึก สุนทรียสนทนา (ศศิลักษณ ขยันกิจ, 2556) นอกจากนั้น ยังมีการจัดการเรียนรูดวยโครงงานฐานวิจัย
ซึ่งประกอบดวย การสรางกระบวนการเรียนรูจากการคนควาและตีความ โดยเนนที่กระบวนการวิจัยในโครงงาน (Research
Based Learning : RBL) (สุธีระ ประเสริฐสรรพ, 2555) ตลอดจนการพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรูรวมกันเพื่อ
การพัฒนานักศึกษาโดยใชกระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) โดยเนนการพัฒนาเพื่อเสริมสราง
จิตวิญญาณและอุดมการณของความเปนครู (อาภรณ ภูวิทยาพันธุ, 2548)
ดั ง นั้ น ผู วิจั ย ในฐานะที่ เ ป นอาจารย ผู ส อนรายวิช าวิ ธี ส อนการศึ ก ษาปฐมวั ย 1 จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษา
ผลการจัดการเรียนรู รายวิชาวิธีสอนการศึกษาปฐมวัย 1 โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา การเรียนรูดวยโครงงานฐาน
วิจัย และระบบพี่เลี้ยง เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรูและสามารถนําเทคนิควิธีการตาง ๆ ไปจัดประสบการณ
ใหกับนักเรียนชั้นอนุบาลไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรูรายวิชาวิธีสอนการศึกษาปฐมวัย 1 โดยบูรณาการ
แนวคิดจิตตปญญาศึกษา การเรียนรูดวยโครงงานฐานวิจัย และระบบพี่เลี้ยง

กรอบแนวคิดในการวิจัย
1) ทฤษฎีการจัดการเรียนรู
2) เทคนิคการสอน
- แนวคิดจิตตปญญาศึกษา
- การเรียนรูดวยโครงงานฐานวิจัย
- ระบบพี่เลี้ยง
3) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

การจัดการเรียนรูที่เนนให
ผูเรียนมีสวนรวมอยาง
แทจริง (Active Learning)
โดยบูรณาการแนวคิด
จิตตปญญาศึกษา
การเรียนรูดวยโครงงานฐาน
วิจัยและระบบพี่เลี้ยง

ผลการจัดการเรียนรู
รายวิชาวิธีสอน
การศึกษาปฐมวัย 1
โดยบูรณาการแนวคิด
จิตตปญญาศึกษา
การเรียนรูดวยโครงงาน
ฐานวิจัย และระบบ
พี่เลี้ยง
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปที่ 4 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 37 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ แบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ และ
แบบสอบถามปลายเปด แบงออกเปน 3 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบ มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอผลการจัดการเรียนรูรายวิชาวิธีสอนการศึกษาปฐมวัย 1
โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา การเรียนรูดวยโครงงานฐานวิจัย และระบบพี่เลี้ยงของอาจารย มีลักษณะเปนแบบ
มาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความประทับใจ ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข ที่มีตอผลการจัดการเรียนรู
รายวิชาวิธีสอนการศึกษาปฐมวัย 1 โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา การเรียนรูดวยโครงงานฐานวิจัย และระบบพี่เลี้ยง
ของอาจารย มีลักษณะเปนแบบปลายเปด
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปลผล แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยการหาคาความถี่และคารอยละ
ตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอผลการจัดการเรียนรูรายวิชาวิธีสอนการศึกษาปฐมวัย 1
โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา การเรียนรูดวยโครงงานฐานวิจัย และระบบพี่เลี้ยงของอาจารย โดยการหาคาเฉลี่ย
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 3 วิเคราะหขอมูลความประทับใจและปญหาอุปสรรคที่มีตอผลการจัดการเรียนรูรายวิชาวิธีสอนการศึกษา
ปฐมวัย 1 โดยบูร ณาการแนวคิดจิต ตปญญาศึ กษา การเรียนรู ดวยโครงงานฐานวิจัย และระบบพี่ เลี้ยงของอาจารย โดยใช
การวิเคราะหเนื้อหา จัดหมวดหมูเนื้อหาและนําเสนอเนื้อหาสาระในรูปความเรียงและเรียงลําดับความถี่

ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะหขอมูลของสถานภาพผูตอบแบบสอบ นําเสนอ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ
จํานวน (คน)
รอยละ
เพศ
ชาย
2
5.40
หญิง
35
94.60
รวม
37
100.00
จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก นักศึกษา ชั้นปที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวน 37 คน
เปนเพศชาย จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.40 และ เปนเพศหญิง จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 94.60
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอผลการจัดการเรียนรูรายวิชาวิธีสอนการศึกษาปฐมวัย 1 โดยบูรณาการ
แนวคิดจิตตปญญาศึกษา การเรียนรูดวยโครงงานฐานวิจัย และระบบพี่เลี้ยงของอาจารย
ผลการวิ เ คราะห ค วามคิ ด เห็ น ของนั กศึ ก ษาที่ มี ต อ ผลการจั ด การเรี ย นรู ร ายวิ ช าวิ ธี ส อนการศึ ก ษาปฐมวั ย 1
โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา การเรียนรูดวยโครงงานฐานวิจัย และระบบพี่เลี้ยงของอาจารย ผูวิจัยนําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูล ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอผลการจัดการเรียนรูรายวิชาวิธีสอนการศึกษาปฐมวัย 1 โดย
บูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา การเรียนรูดวยโครงงานฐานวิจัย และระบบพี่เลี้ยงของอาจารย
ที่

ขอคําถาม

ดานการกําหนดจุดประสงค
1 ผูสอนแจงจุดประสงคการเรียนรูของรายวิชากอนเรียน
2 ผูสอนมีการแจงประเด็นที่จะประเมินและเกณฑการวัดและประเมินผล
ในรายวิชาอยางชัดเจนกอนเรียน
ความคิดเห็นดานการกําหนดจุดประสงค
ดานการออกแบบการเรียนการสอน
3 ผูสอนมีกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเรียน
4 ผูสอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติจริง
5 ผูสอนมีการใชกิจกรรมกลุมรวมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
6 ผูสอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในชั้นเรียนผานการสะทอนคิด
(reflection)
7 ผูสอนมีกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษาอยากเปนครูที่ดี
8 ผูสอนมีการใชคําถามกระตุนการคิดของผูเรียน
9 ผูสอนมีกิจกรรมการสื่อสารและนําเสนออยางสรางสรรค
ตารางที่ 2 (ตอ)
ที่

ประเด็น

10 ผูสอนมีกิจกรรมใหผูเรียนสรุปความรูจากการเรียนรูสาระรายวิชาดวย
ตนเอง
ความคิดเห็นดานการออกแบบการเรียนการสอน
ดานการวัดและประเมิน
11 ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลการเรียนรูของ
ตนเองและ/หรือประเมินโดยเพื่อน รวมกับประเมินโดยผูสอน
12 ผูสอนมีการประเมินกระบวนการเรียนรูของนักศึกษา (เชน มี
การประเมินกระบวนการและขั้นตอนดําเนินงานทั้งขั้นเตรียม
การดําเนินการ และสรุป)
13 ผูสอนมีการประเมินระหวางเรียนเพื่อตรวจสอบความกาวหนาในการ
เรียนรูของผูเรียน (เชน การใชคําถามโตตอบระหวางเรียน การสังเกต
พฤติกรรมผูเรียนระหวางเรียน การใหผูเรียนสรุปสาระสําคัญหลังเรียน
การใหผูเรียนสะทอนความคิด/ความรูสึกหลังเรียน)

ระดับความคิดเห็น
คาเฉลี่ย S.D. แปลความหมาย
5.00
5.00

0.00
0.00

เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด

5.00

0.00

เหมาะสมมากที่สุด

5.00
5.00
4.95
5.00

0.00
0.00
0.18
0.00

เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด

4.95
5.00
5.00

0.18
0.00
0.00

เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
คาเฉลี่ย S.D. แปลความหมาย
4.95
0.18 เหมาะสมมากที่สุด
4.98

0.26

เหมาะสมมากที่สุด

5.00

0.00

เหมาะสมมากที่สุด

5.00

0.00

เหมาะสมมากที่สุด

4.95

0.18

เหมาะสมมากที่สุด
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14 ผูสอนมีการประเมินผลผลิต/ชิ้นงานของนักศึกษาโดยมีการระบุเกณฑที่
ชัดเจน
15 ผูสอนมีการสะทอนใหผูเรียนรูวิธีการพัฒนาตนเอง (เชน ใหผูเรียน
ประเมินตนเองและบอกขอเสนอแนะในการปรับปรุงตนเอง หรือสะทอน
ความคิดหลังการเรียนรูที่เชื่อมโยงไปสูการพัฒนา/ปรับปรุงตนเอง)
ความคิดเห็นดานการวัดและประเมิน
ดานการใชทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู
16 ผูสอนมีการใชสื่อ/ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูที่สงเสริมปฏิสัมพันธ
ระหวางผูเรียนกับผูสอน
17 ผูสอนมีการใชสื่อ/ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูที่สงเสริมปฏิสัมพันธ
ระหวางนักศึกษา
18 ผูสอนมีการใชสื่อ/ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูที่สงเสริมการคิดอยางมี
เหตุผลของนักศึกษา
19 ผูสอนมีการใชสื่อ/ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูที่สรางเสริมความรูดวย
ตนเองของนักศึกษา
20 ผูสอนมีการใชสื่อ/ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูที่สรางแรงบันดาลใจใน
การเรียนรูของนักศึกษา
ความคิดเห็นดานการใชทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู
ความคิดเห็นรวมทุกดาน

4.95

0.18

เหมาะสมมากที่สุด

5.00

0.00

เหมาะสมมากที่สุด

4.98

0.26

เหมาะสมมากที่สุด

4.95

0.18

เหมาะสมมากที่สุด

4.95

0.18

เหมาะสมมากที่สุด

4.95

0.18

เหมาะสมมากที่สุด

4.95

0.18

เหมาะสมมากที่สุด

4.95

0.18

เหมาะสมมากที่สุด

4.95
4.98

0.18
0.26

เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบวา คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอผลการจัดการเรียนรูรายวิชาวิธีสอนการศึกษา
ปฐมวัย 1 โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา การเรียนรูดวยโครงงานฐานวิจัย และระบบพี่เลี้ยงของอาจารย ในภาพรวม
ทุกดาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ
ดานการกําหนดจุดประสงค ดานการออกแบบการเรียนการสอนและดานการวัดและประเมิน และดานการใชทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู ตามลําดับ
ตอนที่ 3 ความประทับใจและปญหาอุปสรรคที่มีตอผลการจัดการเรียนรูรายวิชาวิธีสอนการศึกษาปฐมวัย 1 โดย
บูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา การเรียนรูดวยโครงงานฐานวิจัย และระบบพี่เลี้ยงของอาจารย
ผลการวิเคราะหความประทับใจและปญหาอุปสรรคที่มีตอผลการจัดการเรียนรูรายวิชาวิธีสอนการศึกษาปฐมวัย 1
โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา การเรียนรูดวยโครงงานฐานวิจัย และระบบพี่เลี้ยงของอาจารย ผูวิจัยนําเสนอขอมูล
ดังตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4
ตารางที่ 3 ความประทับใจของนักศึกษาที่มีตอผลการจัดการเรียนรูรายวิชาวิธีสอนการศึกษาปฐมวัย 1 โดยบูรณาการแนวคิด
จิตตปญญาศึกษา การเรียนรูดวยโครงงานฐานวิจัย และระบบพี่เลี้ยงของอาจารย
ความประทับใจ
จํานวน (คน)
1.เป ด โอกาสให นั กศึ ก ษามี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมมากขึ้ น ทั้ ง การให นั ก ศึ ก ษาเรี ย นรู จ ากการสั ง เกต
20
การทดลอง
2. ฝกการเปนผูนํา-ผูตาม สงผลใหนักศึกษาเกิดทักษะในการเรียนรูดวยตนเอง
18
16
3. นักศึกษามีความกระตือรือรนในการเรียนรูมากขึ้น ทั้งมีการเตรียมความพรอมกอนเขาเรียนทําให
การเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ตารางที่ 4 ปญหา อุปสรรคของนักศึกษาที่มีตอผลการจัดการเรียนรูรายวิชาวิธีสอนการศึกษาปฐมวัย 1 โดยบูรณาการแนวคิด
จิตตปญญาศึกษา การเรียนรูดวยโครงงานฐานวิจัย และระบบพี่เลี้ยงของอาจารย

999

ปญหา อุปสรรค
1. หองปฏิบัติการมีจํานวนพื้นที่จํากัด สงผลใหนักศึกษาไมสามารถปฏิบัติการสอนไดอยางครบถวน
2. นักศึกษาบางคนไมใหความสําคัญกับการฝกปฏิบัติการเปนผูสอนในชั้นเรียน ขาดเรียนบอย ไมศึกษา
หาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง

จํานวน (คน)
10
3

สรุปผลการวิจัย
ผลการจัดการเรียนรู รายวิชาวิธีสอนการศึกษาปฐมวัย 1 โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา การเรียนรูดวย
โครงงานฐานวิจัย และระบบพี่เลี้ยง พบวา คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอผลการจัดการเรียนรูรายวิชาวิธีสอน
การศึกษาปฐมวัย 1 โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา การเรียนรูดวยโครงงานฐานวิจัย และระบบพี่เลี้ยงของอาจารย
ในภาพรวมทุกดาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับ
แรก คือ ดานการกําหนดจุด ประสงค ดานการออกแบบการเรีย นการสอนและด านการวัด และประเมิ น และดานการใช
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ตามลําดับ และนักศึกษามีความประทับใจตอการจัดการเรียนการสอนของอาจารย โดยอาจารย
เปดโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรูจากการสังเกต ทดลองและฝกการเปนผูนํา ผูตาม และมีความกระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น
สวนปญหา อุปสรรคที่พบคือ หองปฏิบัติการมีจํานวนพื้นที่จํากัด สงผลใหนักศึกษาไมสามารถปฏิบัติการสอนไดอยางครบถวน
และนักศึกษาบางคนไมใหความสําคัญกับการฝกปฏิบัติการเปนผูสอนในชั้นเรียน ขาดเรียนบอย ไมศึกษาหาความรูเพิ่มเติมดวย
ตนเอง
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอผลการจัดการเรียนรูรายวิชาวิธีสอนการศึกษา
ปฐมวัย 1 โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา การเรียนรูดวยโครงงานฐานวิจัย และระบบพี่เลี้ยงของอาจารย ในภาพรวม
ทุกดาน มีคาเฉลี่ยอยู ในระดับเหมาะสมมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูง สุด 3 ลําดับแรก คื อ
ดานการกําหนดจุดประสงค ดานการออกแบบการเรี ยนการสอนและด านการวัด และประเมิ น และด านการใชท รัพ ยากร
สนับสนุนการเรียนรู ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของ วาสนระรวย อินทรสงเคราะห (2554) ที่ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง
ความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษศูนยการศึกษานอกที่ตั้งวิทยาลัย เทคโนโลยีภูเก็ตที่มีตอการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารยผูสอน พบวา ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนของอาจารย
ผูส อนในดานตาง ๆ พบวา นักศึ กษามี ความพึ ง พอใจต อการจัด การเรีย นการสอนของอาจารย ผูส อนในดานตาง ๆ ได แ ก
ดานการสอนของอาจารย ดานสื่อการสอนและอุปกรณการสอน ดานการวัดผลและประเมินผล ดานบุคลิกลักษณะของอาจารย
และด านประโยชนที่ นัก ศึ กษาได รั บ จากการเรี ย นในรายวิช านั้ น ในภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก ทุ กสาขาวิช า นอกจากนี้
ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีความประทับใจตอการจัดการเรียนการสอนของอาจารย โดยอาจารยเปดโอกาสใหนักศึกษาได
เรียนรูจากการสังเกต ทดลองและฝกการเปนผูนํา ผูตาม และมีความกระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น ซึ่งเปนสิ่งที่จะหลอหลอม
ใหเปนครูปฐมวัยที่ดีในอนาคต สอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิลักษณ ขยันกิจ (2553) ที่ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการ
นําแนวคิดจิตตปญญาศึกษามาใชในการจัดการเรี ยนการสอนและประสบการณเรียนรูของนิสิต วิช าการวัดผลและประเมิ น
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนสามารถตระหนักรูตอตนเอง ตอผูอื่น และตอวิชาชีพ ดังนี้ 1) การตระหนักรูตอ
ตนเอง ได แก การเข าใจตนเอง การรูเทาทันตนเอง การปลอยวางไมตัดสิ น การเปด ใจกวาง การเห็ นคุณค าในตนเอง การ
พัฒนาตนเอง การสังเกตที่ละเอียดลออ การมองโลกในแงดีและมีความสุข การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 2) การตระหนักรูตอ
ผูอื่น ไดแก การเขาใจและยอมรับผูอื่น การมองเห็นสรรพสิ่งตามความเปนจริง การเห็นอกเห็นใจและเห็นคุณคาของผูอื่น และ
3) การตระหนักรูตอวิชาชีพ การมองเด็กตามความเปนจริง การสอนที่สอดคลองกับธรรมชาติของเด็ก การเทาทันตัวเองของครู
การพัฒนาตนเองของครู การเปนครูที่ใสใจเด็ก การเห็นคุณคาของงานครู
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งนี้
1. ควรเปดโอกาสใหนักศึกษา นําการจัดการเรียนรูรายวิชาวิธีสอนการศึกษาปฐมวัย 1 โดยบูรณาการแนวคิด
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จิต ตป ญ ญาศึ กษา การเรี ย นรู ด วยโครงงานฐานวิจั ย และระบบพี่ เ ลี้ ย งไปใช ใ นการสอนนัก เรี ย นระดั บ ชั้ น อนุ บ าลจริ ง
ในสถานศึกษา
2. อาจารยผูสอน ควรจัดสภาพและบรรยากาศการเรียนการสอนใหเอื้อตอการเรียนรูของนักศึกษามากที่สุด
ส ง เสริ ม ให นั กศึ กษาทํ ากิจ กรรมร วมกับ เพื่ อนในชั้ นเรี ย น มี การอภิ ป รายและแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ในขณะเดี ย วกั น
ควรกระตุนใหนักศึกษาหาความรูนอกหองเรียนในหัวขอที่นักศึกษาสนใจโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส และสนับสนุนใหนักศึกษา
ไดแสดงออกอยางอิสระในชั้นเรียน
ขอเสนอแนะในการทําการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในรายวิชาอื่น ๆ โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา การเรียนรู
ดวยโครงงานฐานวิจัย และระบบพี่เลี้ยง
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การผลิตไวนจากไสในแคนตาลูปที่เหลือทิ้ง
กานตชนา สิทธิ์เหลาถาวร และ ฐาติยา บุญศิริ
สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
email: Kanchana.si@ssru.ac.th

บทคัดยอ
แคนตาลูปเปนผลไมเขตรอนที่นิยมบริโภคในประเทศไทย ไสแคนลูปที่ทิ้งแลวมีปริมาณน้ําตาลสูงสามารถ
นํามาผลิตไวนเพื่อลดตนทุนในการผลิตและเปนการใชประโยชนจากของเสีย งานวิจัยมีวัตถุประสงคศึกษาความ
เปนไปไดในการนําไสแคนตาลูปสําหรับมาผลิตไวน และศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยนํา ไสแ คนตาลูปมา
ผลิตไวนใช Saccharomyces cerevisiae TRBC 2268 หมักเปนเวลา 14 วัน และทําการวิเคราะหป ริมาณ
แอลกอฮอล น้ําตาลที่ลดลง ปริมาณกรดทั้งหมด ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ทุกๆ 0 7 และ 14 วัน และทดสอบ
ทางด า นประสาทสั ม ผั ส ของไวน ไ ส แ คนลู ป ที่ ผ ลิ ต ได เ ที ยบกั บ ไวน งุ น แดง โดยอาสาสมั ค รเป น บุ ค ลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาจํานวน 15 คน จากผลการทดลองพบวา ไวนไสแคนตาลูปมีปริมาณแอลกอฮอล
ประมาณรอยละ 12.8 ปริมาณน้ําตาลลดลงอยางรวดเร็วในวันที่ 7 ของกระบวนการหมัก ปริมาณกรดทั้งหมดใน
ไวนไสแคนตาลูปมีปริมาณเพิ่มขึ้นในระหวางกระบวนการหมัก มีคาประมาณ 0.25-0.29% ในวันสุดทา ยของ
กระบวนการหมัก ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมดพบวาลดปริมาณลงในระหวางกระบวนการหมักมีคาเทา กับ
0.86 มิล ลิกรัม/ลิตร ซึ่งเปนผลมาจากกระบวนการหมักของ S. cerevisiae จากการทดสอบทางดานประสาท
สัมผัสทั้ง 4 ดานของไวนไสแคนตาลูปเทียบกับไวนองุนพบวา ไวนไสแคนตาลูป มีคา ความชอบโดยรวมเฉลี่ยอยูที่
3.15 นอยกวา ไวนแดงที่มีคา 3.73 จากการทดลองจะเห็นวา ไสแ คนตาลูปสามารถนํา มาผลิ ตไวนที่ มีปริมาณ
แอลกอฮอลที่สูงและมีรสชาติเปนที่ยอมรับของผูบริโภค
คําสําคัญ : ไวน ไสแคนตาลูป ปริมาณกรด
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Wine production from waste of Cucumis melo L. var. cantaloupensis
Abstract
Cantaloupe (Cucumis melo L. var. cantaloupensis) is a tropical fruit that is the popular consumption in
Thailand. At the core of the cantaloupe was left provide that high of sugar have been utilized to make wine
production for safe cost and reduced of waste. Cantaloupe wine was fermented by Saccharomyces cerevisiae
TRBC 2268 for 14 days and the determine the amount of alcohol, decreasing of sugar, total acidity and total
solid content each 0 7 and 14 days. Sensory evaluation of cantaloupe wine compared with grape wine was
done using 15 volunteers in SSRU. Results show that during fermentation, consistent increase in alcohol
contents was 12.8% and decrease in sugar in 7 days. Total acidity was observed with increase about 0.250.29% in the end of fermentation. Total solid was decrease to be 0.86mg/L which as result of fermentation
process of S. cerevisiae. The sensory evaluation showed that cantaloupe wine scared favourably well (3.15)
with the comparative grape wine. This study demonstrated that acceptable wine can be produced from
cantaloupe.
Keyword : Cantaloupe wine Core of cantaloupe acid content
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บทนํา
ไวน (wine) เปนเครื่องดื่มแอลกอฮอลชนิดหนึ่ง ที่หมักจากน้ําองุนเทานั้น ไวนที่หมักจากแอปเปลเรียกวา
ไซเดอร สวน ไวนผลไมอื่น ๆ ก็เรียกชื่อตามดวยผลไมนั้น ๆ เชน ไวน สับปะรด ไวนมะยม ไวนสม เปนตน ไวนเปน
เครื่ องดื่มที่ มีคุ ณประโยชนตอร า งกาย ประกอบดว ยเอธิ ล แอลกอฮอล น้ํา ตาล คาร โบไฮเดรต โพลี ฟนอล
(polyphenol) อัลดีไฮด (aldehyde) คีโตน (ketone) เอนไซม (enzyme) สาร ใหสี (pigment) วิตามินและแร
ธาตุตาง ๆ นอกจากนี้ยังมีกรดอินทรียมากกวา 22 ชนิด (สันติ, 2532) การดื่มไวนในปริมาณที่พอเหมาะ จะชว ย
กระตุนใหเจริญอาหารทําใหบริโภคอาหารไดมากขึน้ ชวยเสริมกลิ่นรส อาหาร ชวยใหเสนเลือดขยายตัว ไวนจึงเปน
เครื่องดื่มที่นาสนใจและมีแนวโนมจะเติบโตกาวไปไดไกลในอนาคต ผลไมในประเทศไทยมีมากมายหลายประเภท
รวมทั้งธัญพืช ของเสียเหลือทิ้ง สามารถนํามาใชประโยชนในการผลิตผลิตภัณฑตา ง ๆ อยางเชน การผลิตเอทา
นอลจากโมลาส ใชแกนขาวโพดเปนอาหารเลี้ยงเชื้อ Neurospora (Jaruwan, 2015) ผลไม ธัญพืชและของเสีย
เหลือทิ้งตาง ๆ ที่มีน้ําตาลเปนองคประกอบสามารถนํามาผลิตไวนและเครื่องดื่มน้ําผลไมไดเปนอยา งดีเนื่องจากมี
กลิ่นหอม รสชาติชวนดื่ม มีปริมาณ น้ําตาลสูง และมีราคาถูก ซึ่งผลไมตาง ๆ แมวาจะสุกงอมก็สามารถนํามาผลิต
เปนเครื่องดื่มประเภทไวนได แต คุณภาพ รสชาติและกลิ่น อาจจะดอยกวาไวนที่ผลิตมาจากวัตถุดิบที่สุกพอดี
แคนตาลูป (Cucumis melo L. var. cantalpensis) ปลูกมากในจังหวัดนครสวรรค ปราจีนบุรี และ
สระแกว พันธุที่นิยมปลูก ไดแก พันธุฮันนี่ พันธุซันเลดี้ และพันธุฮันนี่ดิว ในแคนตาลูปสุกครึ่งลูก มีสารอาหารตา ง
ๆ มากมาย ไดแก น้ําตาล แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก โซเดียม โปตัสเซียม วิตามินเอ ไนอาซีน และวิตามินซี เปน
ตน เนื้อแคนตาลูปนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติที่หวาน ชื่นใจ และยังสามารถนําไปทานรวมกับขนมหวานไดอีก
ดวย สวนบริเวณไสแคนตาลูปถูกนําไปทิ้ง งานวิจัยนี้สนใจที่นําไสแคนตาลูปที่เหลือทิ้ง มาทําไวน เปนการประหยัด
คาใชจายหรือลดตนทุนในการผลิต รวมถึงลดปริมาณขยะอีกดวย
วัตถุประสงค
1. ศึกษาความเปนไปไดในการผลิตไวนจากเศษไสแคนตาลูปที่เหลือทิ้ง
2. ศึกษาคาพารามิเตอรในการผลิตไวนไสแคนตาลูป
3. ทดสอบทางดานประสาทสัมผัสของไวนไสแคนตาลูป
วิธีดําเนินการวิจยั
1. เตรียมกลาเชื้อ Saccharomyces cerevisiae TRBC 2268 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย
1.1 นํา S. cerevisiae 1-3 ลูปใสในอาหารเลี้ยงเชื้อ YM broth บมทีอ่ ุณหภูมิหอ งเปนเวลา 24 ชั่วโมง
1.2 นํา S. cerevisiae จากขอ 1.1 มา Streak ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ YM agar บมทีอ่ ุณหภูมิหอ งเปน
เวลา 48 ชั่วโมง
2. การเตรียมวัตถุดบิ
2.1เก็บไสแคนตาลูปจากรานผลไมบริเวณใกลเคียงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (แคนตาลูปพันธุ
ฮันนี่ดิว) และองุนแดงจากตลาดใกลเคียง
2.2 นําไสแคนตาลูปและองุนแดงแยกเม็ดออก และคั้นน้าํ
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3. เตรียมหัวเชือ้ สําหรับหมักไวน (Starter)
นําน้าํ ไสแคนตาลูป 30 มิลลิลิตร (หรือน้าํ องุนแดง) ใสภาชนะที่มขี นาด 100 มิลลิลิตร ปรับความหวาน
ใหได 16-18 Brix ̊ ดวยน้ําตาลทราย และปรับคา pH เปน 4.0-4.5 ดวยกรดซิตริก จากนั้นนําไปฆาเชื้อดวยวิธพี าส
เจอไรซ (อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที) ใส S. cerevisiae ใส 3-5 ลูป และนําไปบมที่อุณหภูมิ 20
องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชัว่ โมง
4. การหมักไวนไสแคนตาลูปและไวนแดง
4.1 น้ําไสแคนตาลูปและน้าํ องุนแดง ปริมาตร 150 มิลลิลติ ร ผสมกับน้าํ กลั่น 150 มิลลิลิตร บรรจุลง
ขวดรูปชมพูขนาด 500 มิลลิลิตร
4.2 ปรับน้าํ ตาล ใหได 22-24 Brix ̊ ดวยน้าํ ตาลทราย และปรับ pH ใหได 4.0-4.5 ดวยกรดซิตริก
4.3 เติม 200 ppm. ของ Potassium metabisulphate (KMS) ทิ้งไวขา มคืน
4.4 เติม 10% หัวเชื้อลงในน้าํ หมักไสแคนตาลูป หมักที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 14 วัน
5 ตรวจวัดพารามิเตอรในไวนไสแคนตาลูปทุกวันที่ 0 7 และ 14 ของกระบวนการหมักไวนไสแคนตาลูป
ตรวจวัดปริมาณกรดทัง้ หมด (Total acid) ดวยวิธี Titratable acidity และ วิเคราะหหาปริมาณ
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมดในไวนไสแคนตาลูป (%Total Solid) ตามวิธขี อง McClements (2003) วัดปริมาณ
น้ําตาลที่ละลายในน้าํ ดวย Hand refractometer และวัดปริมาณแอลกอฮอลโดยเครื่อง Ebulliometer
6. ทดสอบความพึงพอใจในไวนไสแคนตาลูปโดยใชวธิ ี t-test Independent
การชิมไวน : ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสดานสี ความใส กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวมของไวน โดย
สุมผูทดสอบจํานวน 15 คน (บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา) ใชการประเมินแบบใหคะแนนโดยวิธี 5
point hedonic scale ซึ่งมีการใหคะแนนต่าํ สุดคือ 1 คะแนน และคะแนนสูงสุดคือ 5 คะแนน โดยพิจารณาใน
ดานสี ความใส กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวมของไวน มีการใหคะแนนดังนีค้ ือ 1 คะแนน = ไมชอบมาก 2
คะแนน = ไมชอบ 3 คะแนน = เฉยๆ 4 คะแนน = ชอบ 5 คะแนน = ชอบมาก วิเคราะหเปรียบเทียบความพึง
พอใจของผูทดสอบที่มีตอไวนไสแคนตาลูปและไวนแดง โดยใชวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุม
ตัวอยาง 2 กลุม ใชคาทางสถิติ t-test (Independent t-test) เปนการทดสอบตัวอยาง 2 กลุม โดยสุมตัวอยางแต
ละกลุมอยางที่เปนอิสระตอกัน โดยในนขั้นตอนแรกทําการทดสอบความแตกตางระหวางความแปรปรวนของกลุม
ตัวอยาง ดวยสถิติการทอสอบของ Levene หากผลการทดสอบพบวา ความแปรปรวนทั้ง 2 กลุม ไมแตกตางก็จะ
ใชการทดสอบ t แบบ Equal Variances Not Assumed
ผลการวิจัย
1. ผลของปริมาณน้ําตาลทีล่ ะลายในน้าํ และปริมาณแอลกอฮอลในระหวางกระบวนการหมักไวนไสแคนตาลูป
จากการศึกษาปริมาณน้ําตาลที่ละลายในน้ําในระหวางกระบวนการหมักไวนไสแคนตาลูป พบวา ปริมาณ
น้ํา ตาลในวันที่ 0 มีปริมาณ 22 Brix ̊แ ละปริมาณน้ําตาลมีการลดลงเรื่อย ๆ ตั้งแตเริ่มตน ถึงวันที่ 7 มีปริมาณ
น้ําตาลคงเหลืออยูที่ 8 Brix ̊และคงทีจ่ นถึงวันสุดทายของการหมัก (ภาพที่ 1) จากการวัดปริมาณแอลกอฮอลพบวา
ในวันที่ 7 จนสิ้นสุดกระบวนการหมัก มีปริมาณแอลกอฮอลรอยละ 12.8 (ภาพที่ 2) ซึ่งสอดคลองกับปริมาณที่
ลดลง เนื่องจาก S. cerevisiae ใชน้ําตาลเปนแหลงคารบอนในการเจริญและผลิตเอทานอล
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ปริมาณน้ําตาล (Brix ̊)
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ปริมาณแอลกอฮอล (%)

ภาพที่ 1. ปริมาณน้ําตาลในระหวางกระบวนการหมักไวนไสแคนตาลูป
16
14
12
10
8
6
4
2
0

วันที่ 0

วันที่ 7

วันที่ 14
ระยะเวลากระบวนการหมัก (วัน)

ภาพที่ 2 . ปริมาณแอลกอฮอลในระหวางกระบวนการหมักไวนไสแคนตาลูป
2. ผลการศึกษาปริมาณกรดทัง้ หมด (Total acidity)
จากการศึกษาปริมาณกรดอินทรยในไวนไสแคนตาลูปเปนเวลา 14 วัน โดยทําการวิเคราะหปริมาณกรด
มาลิค กรดทารทาลิค และกรดซิตริค พบวามีปริมาณเพิ่มขึน้ จากวันที่ 0 จนถึงวันที่สุดทายของกระบวนการหมัก
จาก 0.22% เปน 0.26% ในกรดมาลิค จาก 0.25% เปน 0.29% และ จาก 0.21% เปน 0.25% ในกรดทารทาริก
และกรดซิตริกตามลําดับ (ภาพที่ 3) โดยกรดซิตริกและกรดมาลิคสามารถใชเปนสารอาหารของจุลิทรียได และ
กรดทารทาลิคยังชวยปองกันการปนเปอนของจุลินทรียอื่นและทําใหไวนมีอายุการเก็บยาวและมีความเสถียร (ศักดิ์
สิทธิ , 2547)
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ภาพที่ 3 ปริมาณกรดมาลิค กรดทารทาริก และกรดซิตริกในระหวางการหมักไวนไสแคนตาลูป
3. ปริมาณของแข็งของแข็งแขวนลอยทัง้ หมด (Total solid)
จากผลการวิเคราะหหาปริมาณของแข็งแขวนลอยที่ละลายน้ําทั้งหมดในไวนไสแ คนตาลูปในระหวา ง
กระบวนการหมัก พบวาปริมาณของแข็งแขวนลอยที่ละลายน้ําทั้งหมดในวันที่ 0 มีคา เทากับ 7.04% และลดลง
อยางรวดเร็วในวันที่ 7 อยูที่ 0.86 มิลลิกรัม/ลิตร จนสิ้นสุดกระบวนการหมักปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมดมี
คาเทากับ 0.56 มิลลิกรัม/ลิตร ดังแสดงในภาพที่ 4.
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ภาพที่ 4. ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมดในไวนไสแคนตาลูปในรหวางกระบวนการหมัก
4. ผลการทดสอบความพึงพอใจทางดานประสาทสัมผัสในไวนไสแคนตาลูปและไวนแดง และการวิเคราะหเชิง
สถิติ
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ระดับความพึงพอใจ

5
4
3
2

ไวนไสแคนตาลูป
ไวนองุน

1
0
สี

กลิ่น

รสชาติ

ความชอบโดยรวม
ความพึงพอใจ

ภาพที่ 5. การทดสอบทางดานประสาทสัมผัส ทางดาน สี กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวมของไวนไสแคน
ตาลูป

ตารางที่ 1. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูทดสอบทางดานประสาทสัมผัส ทางดาน สี กลิ่น รสชาติ และ
ความชอบโดยรวมของไวนไสแคนตาลูปกับไวนองุน
ความพึงพอใจ ชนิดของไวน
ของผูทดสอบ
1. สี
ไวนแคนตา
ลูป
ไวนแดง
2. กลิ่น
ไวนแคนตา
ลูป
ไวนแดง
3. รสชาติ
ไวนแคนตา
ลูป
ไวนแดง
4. ความชอบ ไวนแคนตา
ลูป
โดยรวม
ไวนแดง

X

S.D.

t

df

p-value

3.8667

0.51640

-1.969

28

0.59

4.2667
4.0667

0.59362
0.70373

-1.488

28

0.148

4.4000
2.9333

0.50709
0.59362

-2.625

28

0.014

3.4667
3.4000

0.51640
0.50709

-1.890

28

0.69

3.7333

0.45774

ผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของไวนไสแคนตาลูปเทียบกับไวนองุนทีผ่ า นการบมนาน 14
วัน โดยผูทดสอบ 15 คน ใหคะแนนความพึงพอใจ 5 ระดับ พบวาในไวนไสแคนตาลูปมีความพึงพอใจตอสี กลิ่น
และรสชาติ ซึง่ มีคา เฉลี่ย 3.84 4.02 และ 2.94 ตามลําดับ และมีความชอบโดยรวมเฉลี่ยอยูท ี่ 3.15 เมื่อเทียบกับ
ไวนองุนมีคา เทากับ 3.73 เมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูท ดสอบดานประสาทสัมผัสของไวนไสแคน
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ลูปและไวนแดง โดยใชสถิติ t พบวา การทดสอบประสาทสัมผัสทัง้ 4 ดานไดแก สี กลิ่น รสชาติ และความชอบ
โดยรวม มีคา p-value เทากับ 0.59, 0.148, 0.014 และ 0.69 ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นวา สี กลิ่น และ ความชอบ
โดยรวมมีคา p-value  0.05 หมายความวา ผูท ดสอบมีความพึงพอใจตอไวนไสแคนตาลูปและไวนแดงทางดาร
สี กลิ่น และความชอบโดยรวมไมแตกตางกัน ทางดานรสชาติพบวา คา p-value มีคา  0.05 ชี้ใหเห็นวา ผูท าํ
การทดสอบมีความพึงพอใจตอรสชาติของไวนแดงมากกวาไวนไสแคนตาลูปอยางมีนัยสําคัญ
สรุปและอภิปรายผล
ในการผลิตไวนจากไสแคนตาลูปที่เหลือทิง้ พบวา S. cerevisiae TRBC 2268 สามารถใชนา้ํ ตาลได
อยางรวดเร็ว โดยคาความหวานลดลงจาก 22 Brixo เปน 8 Brix ̊และปริมาณแอลกอฮอลที่สงู สุดเปนรอยละ 12.8
ในวันที่ 7 ของกระบวนการหมัก Alobo and Offonry (2009) รายงานวา ปญหาหลักในการใชผลไมเขตรอนคือ
ปริมาณน้าํ ตาลที่ตา่ํ ตองมีการเติมน้าํ ตาลลงไป ปริมาณแอลกอฮอลสูง เปนสารตัง้ ตนสําคัญในการสรางเอสเตอร
(ester) ซึ่งสัมพันธกับกลิ่นของไวน สวนใหญปริมาณกรดทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดกระบวนการหมักไวนอยูท ี่ 0.5-1.0%
(Chilaka et al., 2010) ในการศึกษานีพ้ บวาปริมาณกรดทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดกระบวนการหมักอยูในชวง 0.250.29% ซึ่งมีปริมาณที่ตา่ํ อาจเปนเพราะวากรดที่ไดเปน volatile acidity มากกวา residual acidity เปนที่รูกัน
วาปริมาณกรดที่สงู จะสงผลตอรสชาติของไวนและยังชวยกําจัดยีสตที่ไมตอ งการในไวน (Reddy and Reddy,
2005) ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมดในไวนไสแคนตาลูป ลดลงจาก 7.04 มิลลิกรัม/ลิตร เปน 0.86 มิลลิกรัม/
ลิตร ซึ่งเปนผลมาจากกระบวนการหมักของยีสต ในกระบวนการหมักไวนเปนที่รวู า มีความซับซอน ซึ่งเกิดจาก
กระบวนการแมทาบอไลซที่เกี่ยวของกับยีสต โดยกระบวนการหมักขึ้นกับการเปลี่ยนน้าํ ตาลไปเปนแอลกอฮอลและ
เอสเตอรและสารอื่น ๆ โดยยีสต สงผลตอรสชาติและคุณภาพของไวน นอกจากนี้แลวความแตกตางของผลไมที่
เลือกใชเปนวัตถุดบิ สวนประกอบในผลไม เชน ปริมาณน้าํ ตาล และความเขมขนของกรดในผลไม ยังสงผลตอการ
กระบวนการหมักไวน
การทดสอบทางดานประสาทสัมผัสของไวนไสแคนตาลูปเมื่อเปรียบเทียบกับไวนแดง
ความชอบโดยรวมเฉลี่ยอยูที่ 3.15 ซึ่งเปนคาที่ยอมรับได เมื่อเที่ยบกับไวนองุนที่มคี า เทากับ3.73 จากผลการ
ทดลองสรุปไดวา ไสแคนตาลูปสามารถนํามาผลิตไวนโดยใชเชื้อ Saccharomyces cerevisiae TRBC 2268 ซึ่งให
ปริมาณเอทานอลทีส่ ูง และรสชาติเปนที่ยอมรับใกลเคียงกับไวนแดง
ขอเสนอแนะ
ควรมีการศึกษา volatile acidity และ residual acidity รวมถึงสารตานอนุมลู อิสระและสารสําคัญที่
ไดจากไวนแคนาลูป และกรรมวิธีในการผลิตไวนทมี่ ีประสิทธิภาพและรสชาติที่ดียงิ่ ขึ้น
เอกสารอางอิง
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การเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินรถตูโดยสารปรับอากาศประจําทาง
กรณีศึกษา : การเดินรถตูโดยสาร สายสะพานใหม-บีทีเอสหมอชิต
บรรพจน มีสา, จักรพันธ ปนทอง, ชัยพร ทองเมืองหลวง และดาวทิพย สิทธิวงศ
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ฉะเชิงเทรา 24000
E-mail. banpotmeesa@gmail.com

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ มี วัต ถุประสงค เพื่อเพิ่ม ประสิ ทธิภาพในการวิ่งรถตู โดยสารประจําทาง ศึ กษาความพึ่ง พอใจที่มี ตอการ
เดินทางโดยรถตูโดยสารประจําทาง สายสะพานใหม – บีทีเอสหมอชิต การวิจัยไดใชเครื่องมือในการเก็บขอมูลไดแก การระบุ
กิจกรรม การระบุต นทุนกิจกรรม การเก็บขอมู ลระบุกิจกรรม การเก็บขอมูลทุนกิจกรรม และแบบสํ ารวจความพึ งพอใจ
เกี่ยวกับการเดินรถโดยสารประจําทาง สถิติที่นํามาใชไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย การวิจัยพบวา ระยะเวลาการเดินรถปกติ กอน
ปรับปรุง ใชเวลา 55 นาที หลังการปรับปรุงโดยการลดตนทุนกิจกรรม ใชเวลา 45 นาที ผลตางของเวลา 10 นาที คิดเปน รอย
ละ17.78 ความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับดีมากดวยคะแนนเฉลี่ย 4.58 แสดงใหเห็นวารถตูโดยสารสามารถใชเวลาใน
การเดินทางไปทํางานไดเหมาะสมและดีมาก
คําสําคัญ: การเพิ่มประสิทธิภาพ, การลดตนทุนกิจกรรม, ความพึงพอใจ
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Increasing the efficiency travel in van air-conditioned
Case study: travel in van. Line Sapanmai - BTS Mor Chit
Banpot Meesa Jakaphan Pinthong Chaiyaporn thongmueangluang Dawthip Sittivong
Rajabhat Rajanagarindra University Chachengsao 24000
E-mail. banpotmeesa@gmail.com

ABSTRACT
The objective of this research to Increasing the efficiency travel in van study of satisfaction with
voyage by bus Line sapanmai - BTS Mor Chit. The researchers used a tool to collect data. Identifying
activities identifying cost activities The data indicate activity Data collection activities Capital And a
complacence survey about walking van. Statistics used were percentage average
Research has shown that time the operation, usually before the update takes 55 minutes to
improve the cost-reduction activities use time 45 minutes, the difference of 10 minutes per cent 17.78
average customer. Complacence overall was very satisfactory with an average score 4.58 to show. vans
that can take the time to travel to work properly and very good.
Keyword: Increasing the efficiency, Cost-reduction activities, complacence
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บทนํา
ปจจุบั นการเด ินทางของผูโ ดยสารและการขนสง สิ นคาของประเทศไทยส วนใหญใ ช การ ขนสง ทางถนนซึ่งเป น
รูปแบบการขนสงที่สําคัญ ทั้งในเชิงโครงขายถนนและปริมาณการขนสงทั้งผูโดยสารและสินคา การขนสงทางถนนเกี่ยวของ
กับการใชชีวิตประจําวันของคนจํานวนมากที่ มีความจําเปนในการเดิ นทางในเขตเมืองและระหวางเมืองเพื่อไปยังจุดหมาย
ปลายทางที่ตองการ ในการเดิ นทางไปทําธุรกิจ การศึกษา กิจกรรมทางสังคมและสันทนาการ และการไปจับจายใชสอยใน
สถานที่ตาง ๆ ทั้งที่เปนการเดินทางในเขตเมืองและระหวางเมือง จะใชการขนสงทางถนนเปนหลัก เนื่องจากถนนมีโครงขาย
และสิ่งอำนวยความสะดวกทั้ง ในประมาณ และความครอบคลุม มากกวารูป แบบการขนสง อื่น รวมทั้ง มีล ักษณะเปนการ
ขนสง จาก ประตูสูประตู (door-to-door) จากอุต สาหกรรมการขนสง คนและสินคาเปนอุตสาหกรรมที่ตองกำกับ ดูแ ล
เพื่อใหเ กิดความสมดุล ระหวาง อุ ป สงคแ ละอุป ทาน การทราบตนทุนการประกอบการ รถโดยสารประจำทางและการ
ขนสง สิน คา ดว ยรถบรรทุก จะทํา ใหภ าครัฐ มีขอ มูล สำหรับ การกํากับดู แ ล ท ั้งด านราคา คุ ณภาพ และความปลอดภัย
โดยเฉพาะในป จจุบัน ท ี่ตน ทุนการประกอบการขนส ง ได รั บ ผลกระทบจากราคาน้ํามั น เชื ้ อ เพลิง ที ่ สู ง ขึ ้ น ทํ า ให ทั้ ง
ผู ป ระกอบการรถโดยสารประจํา ทางมี ค วามต อ งการที่ จ ะขึ้ น ราคาค า โดยสาร และ ผูประกอบการรถบรรทุกขนสง
สินคาประสบปญหาการตัดราคาคาขนสงสินคา ซึ่งจะสงผล ตอมาตรฐานการใหบริการและความปลอดภัยของผูใชรถใชถนน
โดยภาพรวมอุตสาหกรรมการขนสงด วยรถโดยสารประจำทาง ถือเปนธุร กิจขนสงผูโดยสารนับวามีความสําคั ญ
เนื่องจากเปนกิจกรรมในการเคลื่อนยายทรัพยากรมนุษยและเปนบริการสาธารณะที่มีความจําเปนตอการดํารงชีวิตขั้นพื้นฐาน
ของประชาชนโดยธุรกิจขนสงผูโดยสารของไทยที่ผานมามีการเติบโตอยางตอเนื่อง จากการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ และจากปจจัยสนับสนุนตางๆ อาทิ การเติบโตของความเปนเมือง จากการขยายตัวเศรษฐกิจภูมิภาค การเติบโตของ
การทองเที่ยวอยางตอเนื่อง และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานคมนาคมของภาครัฐ ทั้งนี้ โครงสรางการขนสงผูโดยสาร
สวนใหญนั้นเปนการขนสงทางถนน ภาครัฐจึงจําเปนตองกำกับดูแลคุณภาพการใหบริการควบคูไปกับ การกําหนดอัตราคา
โดยสาร เพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่มีความสะดวกและปลอดภัย ขณะเดียวกันอัตราคาโดยสารตองเปนอัตราที่เปนธรรม
แกทั้งผูประกอบการและผูใชบริการ รถโดยสารประจําทาง ฉะนั้นจากหลักการดังกลาว การกำหนดอัตราคาโดยสารจะตอง
สะท อ นถึ ง ต  น ทุ น การประกอบการรถโดยสารประจำทางตามเงื่ อ นไขการกํา กั บ ดู แ ล มาตรฐานการใหบริการ อีกทั ้ง
จะตองเปนอัตราคาโดยสารที่ประชาชนสามารถยอมรับได และจงใจใหประชาชนเลือกใชบริการรถโดยสารประจําทางมากขึ้น
ตาราง 1 ปริมาณการขนสงผูโดยสารภายในประเทศ แยกตามตามรูปแบบการขนสงสาธารณะ ป 2552-2556
(หนวย : พันคน)
จํานวนผูโดยสาร
2552
2553
2554
2555
2556*
รถโดยสาร ขสมก.
406,375 382,682 374,906 355,134 341,540
รถโดยสาร บขส.
11,038
10,834
10,545
10,112
9,599
รถไฟ
47,939
44,535
44,054
41,761
37,343
รถไฟฟาใตดิน
63,419
64,553
69,502
80,602
84,680
ทางน้ํา
114,322 110,943 112,115 101,568 138,354
41,199
ทางอากาศ
26,420
26,935
31,184
36,325
รวม
669,513 640,480 642,305 625,502 652,715
ที่มา : กรมเจาทา กรมการบินพลเรือน การรถไฟแหงประเทศไทย บริษัท ขนสง จํากัด และองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
จากตาราง 1 พบวา การเปรีย บเทีย บรูป แบบการเดินทางดวยการขนสง สาธารณะแล ว รถโดยสาร ขสมก. ถือ
เปนรูปแบบการเดินทางที่มีผูใชบริการสูงสุดในป 2556 การเดินทางดวยรถโดยสาร ขสมก. มีจํานวน 341,540 พันคน ของ
ปริ ม าณขนสงผู โ ดยสารภายในประเทศ
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ตาราง 2 จํานวนรถโดยสารประจําทางที่จดทะเบียนใหม ป 2555-2557
(หนวย : คัน)
ประเภทรถโดยสาร
รถโดยสารประจําทาง
รถโดยสารไมประจําทาง
รถโดยสารสวนบุคคล
รวม
ที่มา: กรมการขนสงทางบก,2557

2555
5,524
5,383
635
11,542

2556
4,603
6,407
775
11,785

2557
4,426
7,966
723
13,115

จากตาราง 2 พบวา ในชวงปที่ผ านมามีปริ มาณของการ ขอจดทะเบี ยนใหมมีแ นวโนมเพิ่ มสูงขึ้ นโดยระหวางป
2555-2557 มีอัตราการเพิ่มขึ้นในทุกๆป
ซึ่งปริมาณการเพิ่ม ข ึ้นดังกลาวยัง ไมรวมถึงรถโดยสารที่ ไมไ ดขึ้นทะเบีย นไวกับ กรมการขนส งทางบกหรือรถผ ิด
กฎหมายจึงทำใหผูประกอบการ ไม ส ามารถสรางรายไดเ พื่อมาชดเชยกับ ตนทุนที่สูง ขึ้น จนเปนเหตุใ หผูป ระกอบการไม
สามารถลงทุนเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ หรือบางรายตองออกจากระบบไป การประกอบการขนสงดวยรถ
โดยสารประจำทางมีลักษณะและรู ปแบบที่แตกตาง กันทั้งแบบบริษัท สหกรณ หุนสวนจำกัด และแบบครัวเรือน โดยมี
กรมการขนสงทางบก เปนผูกำกับดูแลอัตราคาโดยสารและคุณภาพการใหบ ริการ และมีอํานาจพิจารณาออก ใบอนุญ าต
ประกอบการเดินรถตามเสนทางที่เหมาะสม โดยทั่วไปพิจารณาจากคุณภาพ การใหบริการและประสบการณและประวัติการ
ประกอบการขนส งที่ ดี ทั้ง นี้ผู ป ระกอบการที่ ได รับ ใบอนุญาตสามารถให สิท ธิการเดิ นรถแกเอกชนเพื่อเข ารวมเดิ นรถ ซึ่ง
ผู ป ระกอบการ ที่ ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตจะได รั บ ผลประโยชน จากค า ธรรมเนี ย มสิ ท ธิ เ ข าร ว มเดิ น รถ และสามารถ กํ าหนด
คาธรรมเนียมเรียกเก็บเปนรายเดือนหรือรายป รวมถึงสามารถตั้งคาธรรมเนียมได ตามขอตกลงระหวางสองฝาย จึงทำให
ผูประกอบการหลายรายเลือกที่จะไมเดินรถเอง และ ควบคุมเฉพาะการใหบริการของผูประกอบการรถรวมเอกชน เนืองจาก
ลักษณะดังกลาว ผูประกอบการที่ไดรับใบอนุญาตไมตองเผชิญกับความเสี่ยงทางดานรายไดและตนทุน
จากปญหาดังกลาวผูวิจัยมีความสนใจที่เพิ่มประสิทธิภาพในการวิ่งรถตูโดยสารประจําทาง ศึกษาความพึ่งพอใจที่มีตอ
การเดินทางโดยรถตูโดยสารประจําทาง ศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจที่มีตอการเดินทางโดยรถตูโดยสาร สาย
สะพานใหม – บีทีเอสหมอชิต โดยนําแนวคิดเกี่ยวกับวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมมาใชเพื่อที่จะปรับปรุงกระบวนการเพื่อให
เกิดตนทุนที่เหมาะสมและต่ําที่สุดในกิจกรรมการประกอบการเดินรถโดยสารประจําทาง
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินรถตูโดยสารประจําทาง การเดินรถโดยสารประจําทาง สายสะพานใหม – บีทีเอส
หมอชิต
2. เพื่อศึกษาความพึ่งพอใจที่มีตอการเดินทางโดยรถตู สายสะพานใหม-บีทีเอสหมอชิต
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้เ ปนการใช หลักการประยุ กตตนทุนกิจกรรมของหลักการ อีซีอาร เอส เพื่อการเพิ่มประสิท ธิภาพในการเดิ นรถตู
โดยสารปรับอากาศประจําทาง มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้
สถานที่และเสนทางการเดินรถ
คิวรถตูโดยสารสาย สะพานใหม-บีทีเอส หมอชิต ระยะทาง 18 กม. สะพานใหม วงเวียนพิทักษรัฐธรรมนูญ บางเขน
บางบัว ม.ศรีปทุม ม.เกษตร เมเจอรรัชโยธิน เซ็นทรัลลาดพราว บีทีเอส จตุจักร ชวงเวลา 6.30-8.30น. กับชวงเวลา 15.3017.30น. ตั้งแตเดือน เดือนมีนาคม ป พ.ศ. 2558 ถึง เดือนธันวาคมป พ.ศ. 2558
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบงออกเปน 2 สวน
เครื่องมือที่ใชในการทดลอง
1.หลักการประยุกตตนทุนกิจกรรมของหลักการ อีซีอารเอส
2.แบบระบุกิจกรรม
3.แบบระบุตนทุนกิจกรรม
การสรางเครื่องมือที่ใชงานการเก็บรวบรวมขอมูลมีขั้นตอนดังนี้
1.แบบเก็บขอมูลระบุกิจกรรม
2.แผนภูมิการไหล
3.แบบเก็บตนทุนกิจกรรม
4.แบบสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินรถโดยสารประจําทาง
การดําเนินการใชหลักการ อีซีอารเอส
ผลการวิเคราะหหลักการประยุกตตนทุนกิจกรรม
1 การตัดกิจกรรม (Elimination) ใชในการจอดรับ สงผูโดยสารทุกปายตลอดเสนทางของการเดินรถตูโดยสารประจําทาง
2 การรวมกันของกิจกรรม (Combination) รวมการจอดรับสงผูโดยสารตามปาย ของการเดินรถตูโดยสารประจํา
ทาง
3 การจัดลําดับกิจกรรม (Rearrangement) เปนการกําหนดจุดจอดที่ชัดเจนแทนการจอดรับสงผูโดยสารในทุกปาย
4 การลดความซับซอนของกิจกรรม (Simplification)การที่เรากําหนดจุดจอดไดนั้นทําใหการเดินตูโดยสารสามารถ
กําเสนทางการเดินรถโดยเลือกเสนทางที่ใหระยะเวลานอยที่สุด แทนทางเดินรถโดยปกติที่ไมสามารถเลือกเสนทางได
สรุป การอีซีอารเอสมาประยุกตใชในกระบวนการการเดินรถของรถตูโดยสารประจําทางสายสะพานใหม-บีทีเอสห
มอชิต สามารถทําใหกิจกรรมมีการมีการลดลงจากกอนการปรับปรุง 24 กิจกรรม ใชระยะเวลา 55 นาที มาเปนหลังปรับปรุง
6 กิจกรรม ใชระยะเวลา 45 นาทีผลตางของเวลา 10 นาที คิดเปน รอยละ17.78
การระบุกิจกรรมการเดินรถ
การระบุกิจกรรม โดยใชตารางการเดินรถ ในชวงเวลาที่ไดทํ าการวิเคราะห เทียบกับเวลา ที่รถเดินทางออกจาก
จุดเริ่มตน ถึงปลายทาง ในชวงเวลา 6.30-8.30น. กับชวงเวลา 15.30-17.30น. ในวันเวลาราชการโดยมีระยะเวลาที่ใชในการ
เก็บขอมูลปกติชวงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฏาคม ป พ.ศ. 2558 การวิ่งจาก สะพานใหม-บีทีเอส หมอชิต ระยะทาง
18 กม. สะพานใหม วงเวียนพิทักษรัฐธรรมนูญ บางเขน บางบัว ม.ศรีปทุม ม.เกษตร เมเจอรรัชโยธิน เซ็นทรัลลาดพราว บีที
เอส จตุ จัก ร โดยการจดทุ ก ป า ยตามเส นทางการเดิ น รถ และ หลั ง ทํ าการลดต น ทุ น กิ จกรรมในช วงเดื อ นสิ ง หาคม
ถึงเดือนตุลาคม ป พ.ศ. 2558 การเดินรถที่ตองการใหผูโดยสารไปถึงจุดหมาย จากการใชหลักการ อีซีอารเอส มาใช โดยการ
ขามจุดจอดรับระหวาง ม.เกษตร กับ เมเจอรรัชโยธินไดทําการขึ้นทางแยก เพื่อลดเวลาในการเดินรถ มีทีมงานที่ชวยในการทํา
วิจัยดังนี้
ผลการดําเนินการทดลอง
ผลจากการเดินรถปกติเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฏาคม ป พ.ศ. 2558 โดยใชตารางการเก็บคาโดยสาร ตาม
ระยะทางในชวงเวลากอนการปรับปรุง ในอัตราคาโดยสาร 10, 15, 20 บาท การเดินรถหลังปรับปรุงโดยการเก็บคาโดยสาร
เดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม ป พ.ศ. 2558 ในอัตราคาโดยสาร 20 บาทตลอดสาย มีผลการเปรียบเทียบ ผลสํารวจความพึง
พอใจเกี่ยวกับการเดินดวยรถโดยสารประจําทาง ใชความพึงพอใจของทานที่มีตอการเดินทางโดยรถตู สายสะพานใหม-บีทีเอส
หมอชิต ดังนี้
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ผลการเดินรถปกติเทียบกับผลการเดินรถโดยการลดตนทุนกิจกรรม
ผลการเดินรถปกติเทียบกับผลการเดินรถโดยการลดตนทุนกิจกรรมไดทําการสรุปตามกิจกรรมดังนี้
ตารางที่ 3 ผลการเดินรถปกติเทียบกับผลการเดินรถหลังการปรับปรุง
ชวงเวลา
การเดินรถปกติ
หลังการปรับปรุง
ผลตางของเวลา(นาที)
6.30
31
25
6
7.00
34
27
7
7.30
42
32
9
45
35
10
8.00
8.30
51
37
14
15.30
42
34
8
16.00
44
35
8
16.30
46
37
9
17.00
52
42
10
17.30
55
45
10
60.00

เปอรเซ็นต
19.74
20.78
22.23
21.79
27.11
18.11
18.88
19.75
19.04
17.78

นาที

50.00
40.00
การเดินรถปกติ

30.00

การลดต ้นทุนก ิจกรรม

20.00

10.00

.3
0
17

.3
0

.0
0

.0
0
17

16

16

8.
30
15
.3
0

8.
00

7.
30

7.
00

6.
30

0.00

เวลา

ภาพ 1 แสดงผลการเดินรถปกติเทียบกับผลการเดินรถโดยการลดกิจกรรม
ผลจากการเก็บคาโดยสารปกติกับผลการเก็บคาโดยสารจากการลดตนทุนกิจกรรม
ผลจากการเก็บคาโดยสารปกติกับผลการเก็บคาโดยสารจากการลดตนทุนกิจกรรม ไดทําการสรุปตามกิจกรรมดังนี้
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบการเก็บคาโดยสารหลังการปรังปรุง
ชวงเวลา
การเดินรถปกติ
หลังการปรับปรุง
ผลตางของคาโดยสาร(บาท)
6.30
282
300
18
7.00
285
300
15
7.30
287
300
13
8.00
300
304
4
8.30
300
307
7
15.30
300
300
0
16.00
300
300
0
16.30
300
300
0
17.00
300
308
8
17.30
300
310
10

เปอรเซ็นต
6.55
5.22
4.44
1.18
2.25
0.00
0.00
0.00
2.69
3.30

1016

บาท
315.00
310.00
305.00
300.00
295.00

การเดินรถปกติ

290.00

การลดต ้นทุนก จิ กรรม

285.00
280.00
275.00
270.00

30

30

00

30

00

17
.

17
.

16
.

16
.

30

00

15
.

8.

8.

00

30
7.

7.

6.

30

265.00

เวลา

ภาพที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบการเก็บคาโดยสารจากการลดตนทุน
จากภาพที่ 1 กราฟที่ไดแสดงใหเห็นวาการลดตนทุนกิจกรรมของการเดินรถสามารถลดระยะเวลาการเดินทางไดทุกๆ
ชวงของการเดินรถปกติ
จากภาพที่ 2 กราฟที่ไดแสดงใหเห็นวาการลดตนทุนกิจกรรมของการเดินรถสามารถเพิ่มรายไดจากการเดินทางไดทุกๆ
ชวงของการเดินรถปกติ
ผลสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินรถโดยสารประจําทาง
การวัดความพึงพอใจจากแบบสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินรถโดยสารประจําทางรถตูโดยสารสาย สะพานใหมบีทีเอสหมอชิตจากกลุมตัวอยางทั้งหมด 316 คน ที่จะใชในการเก็บขอมูลไดผลดังนี้
จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 316คน เปนเพศหญิงมากสุดจํานวน 220 คนคิดเปนรอยละ 69.6มีอายุ
ระหวาง 20-30 ป จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 35.4 ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทจํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 51.1
วัตถุประสงคที่ใชบริการ ไปทํางานมากสุด 209 คน คิดเปนรอยละ 66.1
ตาราง 5 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพอใจดานอัตราคาโดยสาร
ลําดับ
1.1
1.2
1.3

ประเด็น
คาโดยสารสูงกวารถปรับอากาศประจําทาง
คาโดยสารเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริการ
คาโดยสารเหมาะสมเมื่อเทียบกับระยะทาง
รวม

ระดับความคิดเห็น
S.D
ระดับ
X
3.97
0.52
ดี
4.11
0.54
ดี
0.56
ดี
4.02
4.03
0.54
ดี

ตาราง 6 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพอใจดานระยะเวลาในการเดินทาง
ลําดับ
2.1
2.2
2.3
2.4

ประเด็น
เดินทางไดเร็วขึ้นเพราะไมตองรอรถนาน
เดินทางเร็วขึ้นเพราะวิ่งในเสนทางลัด
เดินทางเร็วขึ้นเพราะเมื่อที่นั่งเต็มแลวจะไมจอดรับผูโดยสารอีก
มีความคลองตัวกวารถทัวรประจําทาง ทําใหเดินทางเร็วขึ้น
รวม

ระดับความคิดเห็น
S.D
ระดับ
X
4.52
0.51
ดีมาก
0.50
ดีมาก
4.60
4.58
0.50
ดีมาก
4.62
0.49
ดีมาก
0.50
ดีมาก
4.58
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ตาราง 7 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพอใจดานผูใหบริการรถโดยสาร
ลําดับ

ประเด็น

3.1
3.2
3.3
3.4

คนขับรถ ขับอยางปลอดภัย
การหยุดรถ-ออกตัว มีความนุมนวล
ผูจําหนายตั๋วโดยสารประจําทารถตามจุดตางๆเก็บคาโดยสารอยางสุภาพ
คนขับ จะมีผูโดยสารจนถึงปลายทาง (แมจะเหลือผูโดยสารเพียง 1-2 คน)
รวม

ระดับความคิดเห็น
S.D
ระดับ
X
4.33
0.60
ดี
4.32
0.59
ดี
4.31
0.60
ดี
4.28
0.60
ดี
4.31
0.60
ดี

ตาราง 8 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพอใจดานความสะดวกสบายในการใชบริการ
ระดับความคิดเห็น
ลําดับ
ประเด็น
S.D
ระดับ
X
4.1 การขึ้น-ลงของรถตูโดยสารสะดวก
4.21
0.60
ดี
4.2 ที่นั่งมีจํานวนเพียงพอ ไมตองเบียดกัน
4.21
0.60
ดี
0.61
ดี
4.3 ที่นั่งที่จัดไวนั่งสบายเขาไมชนเบาะ
4.20
4.4 มีการใหความบันเทิง(มีวิทยุใหฟง) ขณะการเดินทาง
4.20
0.60
ดี
0.58
ดี
4.14
4.5 บรรยากาศภายในรถสะอาด ปลอดโปรง
รวม
4.20
0.60
ดี
ตาราง 9 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพอใจดานความสะดวกสบายในการเขามาใชบริการ
ระดับความคิดเห็น
ลําดับ
ประเด็น
S.D
ระดับ
X
5.1 การขึ้น-ลงของรถตูโดยสารสะดวก
4.21
0.60
ดี
5.2 ที่นั่งมีจํานวนเพียงพอ ไมตองเบียดกัน
0.60
ดี
4.21
0.61
ดี
5.3 ที่นั่งที่จัดไวนั่งสบายเขาไมชนเบาะ
4.20
5.4 มีการใหความบันเทิง(มีวิทยุใหฟง) ขณะการเดินทาง
4.20
0.60
ดี
รวม

4.21

0.60

ดี

ตาราง 10 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพอใจดานความปลอดภัยในการใชบริการ
ระดับความคิดเห็น
ลําดับ
ประเด็น
S.D
ระดับ
X
6.1 ปลอดภัยจากการถูกผูรวมโดยสารปลน-จี้ หรือกรีดลวงกระเปา
0.53 ดีมาก
4.52
4.30
6.2 ปลอดภัยจากการถูกผูรวมโดยสารลวงลาม หรือทําอนาจาร
0.60
ดี
0.50 ดีมาก
4.55
6.3 ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ เชน การขึ้น-ลงรถ,รถชนกัน
6.4 ปลอดภัยเพราะรถตูมีสภาพใหมเมื่อเกิดอุบัติเหตุกระจกหนาตางสามรถ
4.43
0.53
ดี
เปดไดงาย
6.5 มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งและสามารถใชงานไดดี
4.42
0.51
ดี
0.53
ดี
รวม
4.44
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ตาราง 11 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพอใจดานความเชื่อถือไดของการใหบริการ
ระดับความคิดเห็น
ลําดับ
ประเด็น
S.D
ระดับ
X
7.1 การใชรถตูเชื่อมั่นไดวารวดเร็ว ตรงเวลา
4.41
0.56
ดี
4.39
7.2 การใชรถตูเชื่อมั่นไดวาไมตองรอรถนาน
0.56
ดี
7.3 การใชรถตูเชื่อมั่นไดวาปลอดภัยดานรางกาย/ทรัพยสิน
4.28
0.59
ดี
0.57
ดี
รวม
4.36
ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจดานอัตราคาโดยสารอยูในระดับดีทุกเกณฑการพิจารณา และความพึงพอใจ
เฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับดีดวยคะแนนเฉลี่ย 4.03 ดานระยะเวลาในการเดินทางอยูในระดับดีมากทุกเกณฑการพิจารณา และ
ความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับดีมากดวยคะแนนเฉลี่ย 4.58 ดานผูใหบริการรถโดยสารอยูในระดับดีทุกเกณฑการ
พิจารณา และความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับดีดวยคะแนนเฉลี่ย 4.31 ดานความสะดวกสบายในการใชบริการอยูใน
ระดับดีทุกเกณฑการพิจารณา และความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับดีดวยคะแนนเฉลี่ย 4.20 ดานความสะดวกสบายใน
การเขามาใชบริการอยูในระดับดีทุกเกณฑการพิจารณา และความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับดีดวยคะแนนเฉลี่ย 4.21
ดานความปลอดภัยในการใชบริการอยูในระดับดีมากและดีจากเกณฑการพิจารณา และความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับ
ดีดวยคะแนนเฉลี่ย 4.44 ดานความเชื่อถือไดของการใหบริการอยูในระดับดีทุกเกณฑการพิจารณา และความพึง พอใจเฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับดีดวยคะแนนเฉลี่ย 4.36
อภิปรายผล
การเดินรถปกติ
จากการเดินรถปกติ พบวา ระยะเวลาการเดินรถที่ใชชวงเวลาการออกรถ 17.30 น. ใชเวลามากสุด 55 นาที เพราะ
เสนทางการเดินรถจะผานสถานที่สําคัญที่ผูโดยสารตองการที่จะการขึ้นหรือลงจะเปนชวงเย็นหลังจากการเลิกงาน กับเลิกเรียน
ทําใหชวงเวลาดังกลาวชวงเวลาการออกรถก็มีผลตอระยะเวลาการเดินทางดวย สวนระยะเวลาที่มีการใชเวลานอยในการเดิน
รถปกตินี้จะเปนชวงเวลาการออกรถในชวงเชาเพราะรถที่ใชเสนทางมีระดับการใชที่นอย ทําใหการเดินทางสะดวกขึ้นเมื่อเทียบ
กับชวงเวลาตอๆไป
คาโดยสารการเดินรถปกติ พบวาโดยเฉลี่ยจะอยูในชวง 300 บาทตอเที่ยวการเดินรถ ผูโดยสารสวนใหญจะทําการลง
ที่ปลายทางเปนสวนมากทําใหคาโดยสารจึงมีความไมแตกตางกัน
การเดินรถโดยการลดตนทุนกิจกรรม
จากการเดินรถโดยการลดตนทุนกิจกรรมจากการเก็บขอมูล เดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม ป พ.ศ. 2558 การเดินรถ
ในชวงเวลา 6.30-8.30น. กับชวงเวลา 15.30-17.30น. การวิเคราะหกิจกรรม สามารถทําใหระยะเวลาการเดินทางที่ลดลงได
มากสุดคือชวงเวลา 8.30 น. จากเวลาเฉลี่ย 51 นาที เปนเวลา 37 นาที ผลตางของเวลา 14 นาที คิดเปน 27.11 เปอรเซ็นต
ทําใหการการลดตนทุนกิจกรรมสามารถลดระยะเวลาการเดินรถไดจริง สอดคลองกับงานวิจัยของ ชาคริยา ธาระรูป (2552)
ไดนําระบบตนทุนฐานกิจกรรม (Activity-based Costing)เขามาเปนเครื่องมือในการวิเคราะหตนทุนโลจิสติกสของบริษัท ทํา
ใหตนทุนลดลง ทําใหคาใชจายในการเดินลดลงตามไปดวย
กรณีคาโดยสารปกติกับผลการเก็บคาโดยสารจากการลดตนทุนกิจกรรมแสดงใหเห็นวาการลดตนทุนกิจกรรมของการ
เดินรถสามารถเพิ่มรายไดจากการเดินทางไดทุกๆชวงของการเดินรถปกติ เพิ่มขึ้น เนื่องจากการระบุผูโดยสารตั้งแตเริ่มตนโดย
มีการกําหนดใหจากตนทางไปถึงปลายทางโดยตรง จึงทําใหคาโดยสารที่กําหนดในระยะทางที่สูงสุด ตามจํานวนผูโดยสาร จุดที่
มีการขึ้นหรือลงในการเดินรถปกติจะเปนชวงของ ม.ศรีปทุม ม.เกษตร จะเปนชวงการลง ของผูโดยสาร แตหากไดมีการระบุ
กิจกรรมในการเดินรถวาจะวิ่งผาน สะพานใหม แลวจุดจอดตอไปคือ เซ็นทรัลลาดพราว และ บีทีเอสหมอชิต จะสามารถทําให
ผูโดยสาร เขาใจในการเดินทางหรือเลือกการเดินทางเพื่อการประหยัดเวลา ความรวดเร็วตางๆในการเลือกใชบริการของรถตู
โดยสารประจําทางได
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ความพึงพอใจเกี่ยวกับการเดินรถโดยสารประจําทาง
จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 316คน โดยสวนมากจะเปนเพศหญิงที่มาใชบริการ จํานวน 220 คนคิด
เปนรอยละ 69.6 ชวงอายุที่มีการมาใชบริการอยูระหวาง 20-30 ป จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 35.4 วัตถุประสงคที่ใช
บริการ คือไปทํางาน 209 คน คิดเปนรอยละ 66.10 อาชีพที่ใชบริการคือพนักงานบริษัทจํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 51.1
แสดงวาการใชรถตูจะใชไปทํางานโดยสารดานความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือดานระยะเวลาใน
การเดินทางซึ่งอยูในระดับดีมากทุกเกณฑการพิจารณา และความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับดีมากดวยคะแนนเฉลี่ย
4.58 แสดงใหเห็นวารถตูโดยสารสามารถใชเวลาในการเดินทางไปทํางานไดเหมาะสมและดีมาก
ขอเสนอแนะ
1 การเดินรถปกติเปนการเดินรถที่ผานทุกปายของการจอดและรับผูโดยสารทําใหมีผูโดยสารลงและขึ้น ชวงเวลานี้จะ
เกิดขึ้นทําใหระยะเวลาในการเดินทางเพิ่มขึ้นดวย
2 คาโดยสารจะคิดตามระยะทางที่ไดขึ้นจากรถจนถึงลงจากลงรถ ทําใหชวงเวลาบางชวงจะทําใหรถวาง จึงทําใหคา
โดยสารลดลง
3 การเดินรถโดยการลดตนทุนกิจกรรม ตองมีการแจงผูโดยสารดวยวาจะไมจอดปายไหนบางเพื่อความเขาใจ เพื่อไม
ทําใหผูโดยสารสับสนในการเดินทาง
4 ความพึงพอใจตองมีการติดตามผลอยางตอเนื่องเพื่อใหทราบถึงสถานภาพที่เปลี่ยนแปลงในสังคมอยูตลอดเวลา
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กรณีศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปที่ 4 โรงเรียนทาเรือ “นิตยานุกูล”
อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประวีณ วงศเทียมจันทร และชัยรัตน วงศกิจรุงเรือง
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาและความตองการของเยาวชน และเพื่อออกแบบกระบวนการอบรมตาม
แนวคิดจิตตปญญาศึกษาที่มีความเหมาะสมกับเยาวชน กลุมผูใหขอมูลหลัก ประกอบดวย 1) รองผูอํานวยการโรงเรียน
จํานวน 1 คน 2) อาจารยที่ปรึกษา จํานวน 2 คน 3) กระบวนกร จํานวน 3 คน 4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/2 โรงเรียน
ทาเรือ “นิตยานุกูล” อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 34 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแบบสัมภาษณ
แบบสอบถาม และแบบสังเกต วิเคราะหขอมูลโดยวิธีการเชิงพรรณนา
ผลการศึกษาพบวา ปญหาและความตองการของประชากรการวิจัย คือ ปญหาความสัมพันธระหวางเพื่อน ปญหา
การขาดจิตสาธารณะของนักเรียน และความตองการสรางนักเรียนใหเปนผูนําตนแบบของโรงเรียน กระบวนการอบรมตาม
แนวคิดจิตตปญญา ไดแก ตระหนักรูจากภายใน เพื่อใหผูเขารวมไดใครครวญตระหนักรูในตนเองจนกระทั่งเห็นศักยภาพในการ
ดํารงชีวิตรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข เขาใจความแตกตาง ยอมรับความหลากหลาย เพื่อใหผูเขารวมเขาใจลักษณะความ
แตกตางหลากหลายทางบุคลิกภาพของแตละคน สามารถยอมรับคนที่มีมุมมองแตกตางจากตนเองและสามารถปรับตัวเขากับ
ผูอื่นได และสรางวิสัยทัศนและวางจุดหมายชีวิต เพื่อใหผูเขารวมเห็นเปาหมายชีวิตที่ชัดเจน มีพลังมุงสูเปาหมาย พรอมทั้งมี
จิตใจที่เอื้อเฟอตอผูอื่น มีสํานึกตอสวนรวม
คําสําคัญ: กระบวนการอบรม, จิตตปญญาศึกษา, เยาวชน

1021

The Creation of Youth Training Process on Contemplative Education:
Case Study of Grade 10 Students at Tharua Nittayanukul School,
Tharua District, Phra Nakhon Si Ayutthay Province
Praween Wongtiamjan and Chairat Wongkitrungruang
Kasetsart University
email: sakurapor_jtp@hotmail.com

Abstract
The purpose of this research was to study the problems and needs of youth and to design the
training process based on the Contemplative Education Concept appropriate for the youth. The key
informants were, 1) a vise director, 2) two teacher advisors, 3) a processer, 4) 34 students in
Mattayomsuksa 4/2 (Grade 10 Students) at Tharua Nittayanukul School, Tharua District, Phra Nakhon Si
Ayutthay Province. The instruments used for this research were the interview forms, the questionnaires,
and the observation forms. The data were analyzed by descriptive methods.
The study indicated that the problems and needs of population were relationship problems
between friends, students lacking in public mind, and the needs to create students as school leaders. The
training process based on the concept Contemplative Education was awareness from within in order the
participants to be mindful of self-awareness until they see the potential to live happily with others,
understanding the difference and accepting diversity to help participants understand the different
characteristics of each person's personality, accepting people with different perspectives and adapting to
others, creating visions and places to live in order for participants see a clear life goal and have powers to
target along with generous and public mind.
Keywords: Training Process, Contemplative Education, Youth
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บทนํา
“การศึกษา” มีเปาหมายคือการเปลี่ยนผูเรียนจากผูไมรูสูผูรูและเกิดพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (กัมพล เจริญ
รักษ, 2556) ดังนั้นการจัดการเรียนรูเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่ผูสอนจะตองเรียนรูใหเขาใจและนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง และ
สัมฤทธิ์ผล ซึ่งความหมายของการจัดการเรียนรูคือวิธีการใดก็ตามที่ผูสอนนํามาใชเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เรียกไดวาเปน
การจัดการเรียนรู การจัดการเรียนรูมีความสําคัญเพราะเปนเครื่องมือที่สงเสริมใหผูเรียนรักการเรียน ตั้งใจเรียนและเกิดการ
เรียนรูขึ้น การเรียนของผูเรียนจะไปสูจุดหมายปลายทาง ฉะนั้นจึงจําเปนตองเลือกการจัดการเรียนรูที่ดีและเหมาะสมยอมจะมี
ผลดีตอการเรียนของผูเรียน การที่เราจะเลือกการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนได เราตองทราบลักษณะของการจัดการ
เรียนรูคือตองมีกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน มีจุดประสงคในการจัดการเรียนรู ผูสอนตองมีความรูและ
เทคนิคการจัดการเรียนรู ในการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดประสงคของการเรียนและจุดเนนของ สาระสําคัญ ผูสอนควร
มียุทธวิธีในการดําเนินงานเพื่อใหไดผลดี คือ คิด คนควา เพื่อแสวงหาหลักการแนวทางตางๆ และนําวิธีการใหมๆ ไปใชจัดการ
เรี ย นรู  ที่ เ น นผู เ รี ย นเปนสํ าคั ญ ด วยวิธีการที่ ห ลากหลายโดยเน นกระบวนการเรี ย นรู  กระบวนการจัด การเรี ย นรู  มี ห ลาย
กระบวนการ เช น ทักษะกระบวนการ กระบวนการสรางความคิดรวบยอด และกระบวนการสรางความตระหนัก เปนต น
(มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ, 2553)
จิตตปญญาศึกษาเปนการจัดการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงมีความหมายคือการเรียนรูที่มุงเนนใหความสําคัญกับ
การพัฒนาการตระหนักรูสํารวจภายในตนเอง หรือการกลับมาทบทวนอารมณ ความรูสึก ความคิดความเชื่อ มุมมองตอชีวิต
และโลก โดยเรียนรูผานประสบการณตรงหรือผานการทํากิจกรรมเรื่องจริงในชีวิตดวยการเรียนรูดวยใจอยางใครครวญคือการ
เรียนรูดวยความสงบ มีสติเพื่อเตรียมจิตใจใหพรอมที่จะเปดรับสิ่งตางๆดวยความใสใจอยางลึกซึ้ง โดยไมตัดสินแลวนอมเขามา
พิจารณาในใจอยางใครครวญในสภาวะจิตที่เปดรับมีความสงบและเปนกลาง (ธนา นิลชัยโกวิทย และอดิศร จันทรสุข, 2552)
รับฟงดวยใจเปดกวางมีเปาหมายใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานอยางลึกซึ้งทางความคิดและจิตสํานึกใหมเกี่ยวกับตนเอง
และผูอื่นเพื่อสรางกระบวนทัศนใหมตอชีวิตและความเปนมนุษยที่สมบูรณ เนนการปลูกฝงความตระหนักรูภายในตนเองมี 4
ดาน คือ 1) ดานคานิยม 2) ดานรูปแบบทางความคิด 3) ดานการปรับตัว และ 4) ดานความสัมพันธระหวางบุคคล (อัคพงศ
สุขมาตย, 2553) ความเมตตาและมี จิต สํานึกต อสวนรวมสงผลใหมีการดําเนินชีวิตอย างมีส ติและมี ปญญามี ความรั กความ
เมตตาตอสรรพสิ่งซึ่งนําไปสูการประพฤติปฏิบัติที่ดีตอกันในสังคม (ปราณี ออนศรี, 2557) จิตตปญญาศึกษามีกระบวนการที่
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดตามวัตถุประสงค 3 ลักษณะ คือ การฟงอยางลึกซึ้ง การนอมสูใจอยางใครครวญ และการเฝา
มองเห็นตามที่เปนจริง (วิจักขณ พานิช, 2550) โดยผานกระบวนการกิจกรรมที่หลากหลาย ไดแก การนิ่งสงบอยูกับตนเอง
การเจริญสติภาวนา การสะทอนคิด สุนทรียสนทนา การฟงอยางลึกซึ้ง กิจกรรมอาสาสมัคร ศิลปะ ดนตรี รวมถึงพิธีกรรมทาง
ศาสนา ฯลฯ จนทําใหเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค ในดานความตระหนักรูในตนเอง ความเมตตากรุณา และจิตสาธารณะ
เปนตน (ธนา นิลชัยโกวิทย และอดิศร จันทรสุข, 2552)
ปญหาและความตองการของผูเขาอบรมนั้นเปนขอมูลที่สําคัญสําหรับการจัดกระบวนการอบรมเพราะทําใหการจัด
กระบวนการอบรมแกไขไดตรงจุดหรือตอบไดตรงวัตถุประสงคดังนั้นการออกแบบกระบวนการเปนสิ่งสําคัญทําใหการจัดการ
เรียนรูประสบผลสําเร็จ เพราะการออกแบบเปนวิธีที่สามารถแกไขปญหา ตอบความตองการไดตรงจุดตรงประเด็นเหมาะสม
กับวัย กับผูเขารวมกระบวนการ สถาบันการศึกษา ผูวิจัยจึงเลือกกลุมผูใหขอมูลหลักเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เปน
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนทาเรือ“นิตยานุกูล”ดวยเหตุผลที่สําคัญคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
มีอายุในชวง 15-18 ป เปนชวงวัยที่อยูในชวงการปรับตัว การมีปญหาและความเครงเครียดทางอารมณ (Hurlock, 1964: 3
อางใน สุเมธ พงษเภตรา, 2553: 1) ผูวิจัยเห็นความสําคัญ และสนใจจะออกแบบกระบวนการอบรมเยาวชนตามแนวคิดจิตต
ป ญ ญาศึ ก ษาให เ หมาะสมกับ เยาวชนเพื่ อให การพั ฒ นาคุ ณลั กษณะความตระหนักรู ใ นตนเอง และจิต สาธารณะให เ กิ ด
ประสิทธิผลสู งสุด ทั้งนี้โรงเรียนนี้ได สนับสนุนเรื่องจิตสาธารณะ ความสัม พันธภาพในสั งคมของนักเรียน โรงเรียนกรุณาให
ความรวมมือทางดานเวลา สถานที่ การวางแผนออกแบบ การจัดกระบวนการอบรม อํานวยความสะดวกหลายดานในการวิจัย
และความตองการของโรงเรียนที่ตองการพัฒนานักเรียนกลุมที่รวมวิจัยเพื่อพัฒนาใหเปนผูนํา เปนแบบอยางใหแกนักเรียนทั้ง
โรงเรี ย น ดั ง นั้ น ผู วิ จัย จึ ง เลื อ กนัก เรี ย นชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4 โรงเรี ย นท า เรื อ “นิต ยานุ กู ล ”อํ า เภอท า เรื อ จัง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อทําการวิจัย
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วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาปญหาและความตองการของเยาวชน กรณีศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปที่ 4 โรงเรียนทาเรือ “นิตยานุ
กูล” อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเพื่อออกแบบกระบวนการอบรมตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาที่มีความ
เหมาะสมกับเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนทาเรือ “นิตยานุกูล” อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระเบียบวิธีวิจัย
กลุมผูใหขอมูลหลัก ประกอบดวย 1) รองผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 1 คน 2) อาจารยที่ปรึกษา จํานวน 2 คน 3)
กระบวนกร จํานวน 3 คน 4) นักเรีย นชั้ นมั ธยมศึ กษาปที่ 4/2 จํานวน 34 คน เครื่องมือที่ ใช ใ นการวิจัย ได แก 1) แบบ
สัมภาษณ ใชเก็บขอมูล ทานรองผูอํานวยการ และครูที่ปรึกษา มีลักษณะเปนแบบสัมภาษณใหตอบแสดงความคิดเห็นอยาง
อิสระเกี่ยวกับป ญหาและความตองการของนักเรียน 2) แบบสอบถาม ใชเ ก็บขอมูล นักเรียน มีลักษณะเปนแบบสอบถาม
ปลายเปดและใหเขียนตอบอยางอิสระเกี่ยวกับปญหาและความตองการของนักเรียน 3) แบบสังเกต ใชเก็บขอมูล นักเรียน
เกี่ยวกับปญหาและความตองการของนักเรียน ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณ แบบสอบถาม แบบสังเกตมาปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา
และปรับปรุงแกไขเพื่อใหถูกตองตามวัตถุประสงคการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล มีขั้นตอนดังตอไปนี้ 1) ศึกษาแนวคิดจิตตปญญาศึกษาและเตรียมความพรอมดวยการเขา
รวมกระบวนการอบรมเยาวชนตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 2) ผูวิจัยนําขอมูลเกี่ยวกับปญหาและความตองการของนักเรียน
มาจําแนกประเด็นและจัดลําดับความสําคัญของประเด็นปญหาและความตองการของนักเรียนจากขอมูลของผูใหขอมูลหลัก
ของทุกกลุม 3) ผูวิจัย และกระบวนกรนําขอมูล จากปญหาและความตองการของนักเรีย นขางตนมาออกแบบกระบวนการ
อบรมเยาวชนรวมกันตามวัตถุประสงคงานวิจัยโดยใหสอดคลองตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา และ 4) วิธีการออกแบบ โดย
พิจารณาจากศักยภาพและความพรอมในการอบรม จํานวน คน วัน เวลา สถานที่ในการอบรมจากนั้นนํามาออกแบบเป น
กระบวนการอบรมนําปญหาและความตองการของนักเรียนมาออกแบบเปนกิจกรรมหลักที่ชวยแกไขปญหา เปนกิจกรรมที่
เหมาะสมและเสริมกิจกรรมที่ชวยพัฒนาความสัมพันธระหวางเพื่อน กิจกรรมที่สรางจิตสาธารณะและกิจกรรมที่เสริมสราง
คุณคาทางจิตใจพัฒนาทางจิตใจทางจิตตปญญาศึกษาประกอบเปนกิจกรรมที่มีความสนุกสนานกับความรูที่ไดรับ
วิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหเชิงพรรณนา โดยการจัดกลุมของขอมูล สรุปสาระสําคัญของขอมูลที่สอดคลองและ
ขัดแยงกัน และนําเสนอโดยการบรรยายขอมูลที่วิเคราะหอยางเปนระบบ
การตรวจสอบความนาเชื่อถือของผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการตรวจสอบสามเสา (Triangulation) ใชวิธี
ที่ตางกันในการเก็บขอมูลเดียวกัน
ผลการวิจัย
1. ปญหาและความตองการของนักเรียน
1.1. ปญหาเรื่องความสัมพันธระหวางเพื่อนในหอง พบวามีปญหาการทะเลาะวิวาท การแกลงกันระหวางเพื่อน
ผูชาย ทําใหเกิดการแบงเปนกลุมในหอง มีการนินทา ประชดประชัน ริษยากัน ทําใหไมสนิทไมเปดใจคุยกันจนทําใหไมสามัคคี
เปนทีมที่จะชวยกันแกไขปญหาตาง ๆ ไดสําเร็จ จนเกิดปญหาเรื่องความสัมพันธระหวางเพื่อน
1.2.ป ญหาเรื่ องการขาดจิต สาธารณะของนักเรีย น พบวามีปญหานักเรี ยนไมเ คยทํางานสวนรวมและทําดวย
ความไมสมัครใจ ความมีน้ําใจ ความเอื้อเฟอแบงปนในการชวยเหลือเพื่อน คุณครู ผูปกครองและสังคมอยางเต็มใจโดยไมหวัง
สิ่งตอบแทนยังมีนอยทําใหนักเรียนขาดจิตสาธารณะ
1.3.ความตองการในการสรางนักเรียนใหเปนผูนําตนแบบของโรงเรียน เนื่องจากนักเรียนที่มีบทบาทเปนผูนําใน
โรงเรียนมีจํานวนนอยและมีศักยภาพนอยกวาในสมัยกอน ทางโรงเรียนมีความตองการสรางผูนําโดยพิจารณาจากนักเรียนที่มี
ความรูความสามารถ มีวินัย มีสติปญญาเฉลียวลาด มีคุณธรรม จริยธรรมดีงามคัดจากนักเรียนหองเรียนสายวิทยก็จะทําใหมี
ผูนําที่มีคุณภาพ โรงเรียนจึงตองพัฒนาศักยภาพและสรางผูนําของโรงเรียน
2. กระบวนการอบรมเยาวชน
จากป ญ หาและความต องการของนัก เรี ย นผู วิจัย ได นําข อ มู ล ไปปรึ กษากั บ กระบวนกรเพื่ อออกแบบและสร า ง
กระบวนการอบรมเยาวชนตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา กระบวนกรขอจัดกระบวนการอบรมเพียง 3 วัน หลังประสานกับทาง
โรงเรียน โรงเรียนเห็นวาระยะเวลาอบรมตอนแรกนานเกิน จึงไดขอสรุประยะเวลาในการอบรมเหลือเพียง 3 วัน กระบวนการ
อบรมจึงมีดังนี้
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วันที่ 1 ตระหนักรูจากภายใน (Contemplation) มีจุดประสงคเพื่อใหผูเขารวมไดใครครวญตระหนักรูในตนเอง
จนกระทั่งเห็นศักยภาพในการดํารงชีวิตรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มีกิจกรรมตางๆ ดังนี้
1)แนะนําตัวสันทนาการ พื้นที่รวม (Common Ground) มีวัตถุประสงคเพื่อสรางพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู
รวมกัน ใหไดเริ่มใครครวญตนเอง และรูจักกันลึกซึ้งมากขึ้น วิธีการเลน 1) ทุกคนยืนเปนวงกลม 2) วิทยากรพูดถึงความจริง
หนึ่งอยาง ถาความจริงตรงกับของผูใดใหกาวเขามาในวงกลมและแปะมือกันแลวสลับไปยืนที่ตําแหนงใหม และ 3) เมื่อกลุม
เริ่มคุนเคยกับกิจกรรม วิทยากรจะใหโอกาสผูรวมกิจกรรมผลัดกันเปนผูตั้งโจทยดวย
2)ปรอทชีวิต (Life Barometer) มีวัตถุประสงคเพื่อสรางพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรูรวมกัน ไดเริ่มใครครวญ
ตนเอง และรูจักกันลึกซึ้งมากขึ้น วิธีการเลน 1) วิทยากรวางแผนกระดาษที่เขียนหมายเลข 1-4 ไวกลางวง โดยหันหมายเลข
ออกเปน 4 ดาน 2) วิทยากรตั้งโจทยให ใหคะแนนประเมินตนเอง (1-4) หัวขอ ไดแก ระดับความสุขในชีวิตปจจุบัน ระดับ
ความเขาใจตนเอง และในแตละข อ ใหกาวไปยืนขางหลังหมายเลขที่ เลือกแล ววิทยากรจะสัมภาษณวาเพราะอะไรจึงเลือก
หมายเลขดังกลาว (สุมถาม เนนความสมัครใจ) และ 4) ใหทุกคนฟงคําตอบของเพื่อนอยางใครครวญ
3)หัวใจสี่ดวง มีวัตถุประสงคเพื่อไดรูจักกันมากขึ้น ไดฝกตั้งคําถามและการใครครวญตนเองอยางลงลึก วิธีการ
เลน 1) แจกกระดาษใหวาดรู ปหัวใจ หนาละ 1 ดวง และเขียนหมายเลข 1-4 ในแตละหนา 2) ใหเขี ยนคําถามลงกระดาษ
(กําหนดใหเปนคําถามปลายเปด) วิทยากรยกตัวอยางประกอบ 3) ใหเขียนคําตอบลงในรูปหัวใจแลวไปหาเพื่อน ถามคําถาม
และฟงคําตอบของเพื่อน แลวจดบันทึกลงในรูปหัวใจ (ใหหาเพื่อนที่หลากหลายมากที่สุด และคละคําตอบชายและหญิงในแต
ละขอ) 4) กําหนดเวลาประมาณ 15 นาที และ 5) เมื่อไดคําตอบครบทุกขอ ใหอานทวนคําตอบอีกครั้ง จากนั้นวิทยากรจะถาม
คําถามและคําตอบที่แตละคนประทับใจ
4)สุนทรีย สนทนา (Dialogue) มี วัตถุประสงคเ พื่อฝกทั กษะการฟงอย างลึกซึ้งสามารถยอมรับผูที่มี ความคิ ด
แตกตางจากตนเองได วิธีการเลน 1) วิทยากรนําใหอยูในสมาธิและยอนทบทวนเหตุการณตางๆในชีวิต 2) แจกอุปกรณใหเขียน
สะทอนเรื่องราวชีวิตตนเองผานกระบวนการศิลปะ ในหัวขอ “สายธารชีวิต: กวาจะมาเปนฉันวันนี้” 3) เมื่อทําเสร็จ นําผลงาน
มานําเสนอที่กลางหอง 4) ยืนเปนวงกลม และจับคูกับเพื่อนที่มีภาพดึงดูดใจและเปนคนที่ตนตองการรูจักมากขึ้น 5) จับคูฝก
การฟงอยางลึกซึ้ง มีกติกาดังนี้ ผูเลา เลาเรื่องสายธารชีวิต โดยเลือกเลาเรื่องที่ตนเองสะดวกใจเลาใหอีกฝายเห็นภาพตาม (มี
เวลา 7 นาที) ผูฟง ฝกฟงอยางใสใจ ฟงจนจบ (ไมดวนแทรกแซง แทรกถาม หรือแนะนํา) ฟงทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา ฟง
โดยไมตัดสินเรื่องราวตางๆ และเก็บเรื่องของเพื่อนเปนความลับ 6) เมื่อกิจกรรมจบแตละครั้ง ใหผูฟงสะทอนสิ่งที่ตนไดยินให
เพื่อนรับรู 7) หลังจากครบทั้ง 2 คน ใหจับกลุมยอย 4 คน และ 8) สรุปการเรียนรูในกลุมใหญ
วัน ที่ 2 เข าใจความแตกตาง ยอมรับ ความหลากหลาย (Interaction) มีจุดประสงคเพื่อเขาใจลักษณะความ
แตกตางหลากหลายทางบุคลิกภาพของแตละคน สามารถยอมรับคนที่มีมุมมองแตกตางจากตนเองและสามารถปรับตัวเขากับ
ผูอื่นได มีกิจกรรมตางๆ ดังนี้
1)กิจกรรมฝกสติ มีวัตถุประสงคเพื่อใหไดฝกสติ รูเทาทันตนเอง และมีแนวทางการฝกเจริญสติ ไดสํารวจสภาวะ
ภายในตนเองและรับรูสภาวะของกันและกัน วิธีการเลน เกม “โปงหยา” ทุกคนยืนลอมวง จะมีหนึ่งคนพูด “โปง (ชื่อ)” คนที่
ถูกโปงจะตองนั่งลง สวนสองคนที่ยืนขางคนที่ถูกโปงจะตองชูมือขึ้นแลวพูดวา “ไอหยา” คนที่ถูกโปงจะเปนคนยิงคนตอไปเพิ่ม
อีก โจทยคือพูดวา “เรือ (ชื่อ)” แลวคนที่ถูกเรียกจะตองประกบมือมาดานหนาเหมือนเสากระโดงเรือ สวนสองคนที่ยืนขางๆจะ
ทําท าแจวเรือแล วออกเสียง “บึ๊ด จ้ําบึ๊ ดๆๆ” ใครที่ ทําผิ ดจะไดรับ “เสนเตื อนสติ” ขี ดที่ข อมื อ วิทยากร ใหทํ าความเข าใจ
ความหมายของสติและวิธีการฝก ฝกสรางความรูสึกตัว และสังเกตความรูสึกนึกคิดในใจตน
2)ผูนําสี่ทิศ มีวัตถุประสงคเพื่อเรียนรูความแตกตางของบุคลิกภาพที่หลากหลาย เขาใจตนเองและเขาใจคนที่
แตกตางจากตน รูวาตนมีบุคลิกนิสัยอยางไร มีจุดแข็งจุดออนอยางไร และรูวาจะพัฒนาตนอยางไร วิธีการเลน ลองทําทา “ไท
จี๋ 4 ธาตุ” แลวสังเกตความรูสึกของตน วิทยากร ถามความรูสึกในการทําทาแตละทา เชื่อมโยงกับบุคลิกภาพ 4 ธาตุ 4 แบบ
วิทยากรแสดงละครสั้ น ใหนักเรียนสัง เกตและวิเคราะหบุค ลิกภาพของตั วละครแตล ะตั ว ทํ าความเข าใจรายละเอียดของ
บุคลิกภาพทั้ง 4 แบบ เชื่อมโยงทฤษฎีผูนํา 4 ทิศ นักเรียนประเมินสัดสวนบุคลิกภาพทั้ง 4 ทิศ ในตนเอง โดยทําเปนแผนภาพ
(เชน แผนภูมิวงกลม แผนภูมิแทง ฯลฯ) และเลือกบุคลิกภาพที่ตรงกับตนมากที่สุดมาหนึ่งทิศ บันทึกจุดแข็งและจุดออนของ
บุคลิกภาพของตนอยางละ 2 ขอพรอมยกตัวอยางเหตุการณประกอบ จับกลุมคนที่เลือกทิศเดียวกัน แบงปนเรื่องราวที่บันทึก
แลวนั่งเปนวงกลม วิทยากรสัมภาษณจุดแข็งและจุดออนของแตละทิศเพื่อสืบคนและทําความเขาใจแรงจูงใจที่แตกตางกัน แลว
เปดโอกาสใหทุกคนไดซักถาม และรวมกันคนหาแนวทางการพัฒนาตนของคนที่มีบุคลิกภาพแตละทิศ
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3)แมน้ําพิษ มีวัตถุประสงคเพื่อเรียนรูความแตกตางของบุคลิกภาพที่หลากหลายผานการทํางานรวมกัน ยอมรับ
ความคิดเห็นที่ตางจากตนเองได ไดชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน วิธีการเลน วิทยากรจัดสถานที่โดยตีเสนกั้นแนว(ตามภาพ)
อธิบายโจทยและกติกาในการเลนดังนี้ โจทย ใหทุกคนขามแมน้ําพิษ โดยตัวจะตองติดกันตอเนื่องจนกวาคนสุดทายจะขึ้นฝง
หากหลุดจากกันตองเริ่มตนใหม ถาอวัยวะสวนใดโดนแมน้ําพิษสวนนั้นจะพิการทันที จะมีหินให ... กอน (ขึ้นอยูกับจํานวนผู
เลน) สําหรับขามแมน้ํา หากวางกอนหินไวเฉยๆ โดยไมมีคนเหยียบหรือไมมีสวนใดสวนหนึ่งของรางกายแตะตอง จระเขจะมา
แยงหินไป หากใชเวลาวางแผนนานโดยไมมีความคืบหนา เขื่อนจะปลอยน้ํา แตจะมีสัญญาณแจงลวงหนา วิทยากรชวนถอด
ประสบการณเรียนรูในวงกลม
วันที่ 3 สรางวิสัยทัศนและวางจุดหมายชีวิต (Vision & Action) มีจุดประสงคเพื่อใหเห็นเปาหมายชีวิตที่ชัดเจน
มีพลังมุงสูเปาหมาย พรอมทั้งมีจิตใจที่เอื้อเฟอตอผูอื่น มีสํานึกตอสวนรวม มีกิจกรรมตางๆ ดังนี้
1)กิจกรรมฝกสติ มีวัตถุประสงคเพื่อใหไดฝกสติ รูเทาทันตนเอง และมีแ นวทางในการฝกเจริญสติ ไดสํารวจ
สภาวะภายในตนเองและรับรูสภาวะของกันและกัน วิธีการเลน เลนเกม “ทองสูตรคูณ” นั่งลอมวง ทองสูตรคูณคนละหนึ่ง
พยางควนไปเรื่อยๆ ใครทองผิ ดจะไดรั บ “เส นเตือนสติ” ขี ดที่ ขอมือ วิทยากรให ทบทวนการฝกสติ และเชื่ อมโยงใหเ ห็ น
ประโยชนของการฝกสติกับการพัฒนาตนเอง
2)Check in บอกความรูสึกของเชาวันนี้ดวยสีทีละคนรอบวง “เชานี้รูสึกอยางไร? ถาแทนความรูสึกดวยสีจะ
เปนสีอะไร?”
3)กิจกรรมสามเหลี่ยมดานเทา มีวัตถุประสงคเพื่อใหตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหวางตนเองและผูอื่น เห็น
ผลกระทบของการกระทําของตนที่มีตอกันและกัน วิธีการเลน ทุกคนเดินกระจายไปใหทั่วหองแลวหยุดและเลือกเพื่อนไวในใจ
2 คน โดยไมใหเพื่อนรูตัว วิทยากรบอกโจทยใหทุกคนสรางรูป “สามเหลี่ยมดานเทา” ดวยการยืนทํามุมและระยะหางระหวาง
ตนเองกับเพื่อนที่ตนเลือกอีก 2 คนใหเปนรูปสามเหลี่ยมดานเทาใหได (ถายังไมไดก็ตองเดินหามุมไปเรื่อยๆ) กิจกรรมจะสิ้นสุด
เมื่อทุกคนหาจุดที่หยุดนิ่งไดสนิท
4)กิจกรรมบานแหงลมหายใจ มีวัตถุประสงคเพื่อใหตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหวางตนเองและผูอื่น เห็ น
ผลกระทบของการกระทําของตนที่มีตอกันและกัน เขาใจถึงการพึ่งพาอาศัยกัน และเกิดแรงบันดาลใจในการสรางสังคมที่นาอยู
วิธีการเลน วิทยากรจําลองสถานการณวาทุกคนอยูในเมืองที่มีมลภาวะมาก มีเพียงที่เดียวที่ทุกคนจะหายใจเปนปกติไดคือที่
“บาน” ของตนเอง แตทุกคนก็ไมสามารถอยูในบานตลอดเวลาได เหมือนชีวิตจริงที่ตองออกไปเรียนหรือไปทํางาน ดังนั้นเวลา
ที่เดินออกจากบานทุกคนจะตองกลั้นหายใจเอาไวและเดินไปใหไกลที่สุด ถาไมไหวจึงกลับมาหายใจที่บานของตน แตละรอบใช
เวลาประมาณ 1 นาที รอบแรก ใหถอดปายชื่อตนเองวางไวกับพื้น ถือวาเปนบานของตน รอบสอง ใหเลือกเพื่อน 1 คนโดย
ไมใหเขารูตัว รอบนี้จะถือวาเพื่อนคนนี้เปนบาน ทุกคนจะสามารถหายใจไดก็ตอเมื่ออยูใกลบานในระยะหนึ่งเอื้อมมือเทานั้น
รอบสาม ใหเลือกเพื่อนคนใหม 1 คนเปนบาน รอบนี้ใหเอาปายชื่อของตนไปคลองใหกับเพื่อนคนนั้นกอนที่จะเริ่ม รอบสี่ ใหถือ
วาทุ กคนคื อบ านของกันและกัน ถ าตองการหายใจ ให เ ดินเข าไปหาใครก็ไ ด ในระยะหนึ่ง เอื้อมมื อก็จะสามารถหายใจได
วิทยากรใหทบทวนประสบการณในแตละรอบวามีความเหมือนหรือตางกันอยางไรบาง และแตละคนชอบรอบไหนเพราะอะไร
แลวพิจารณาวากิจกรรมนี้สะทอนแงมุมอะไร หรือทําใหไดเรียนรูเรื่องอะไร
5)คลิปวิดีโอสรางแรงบันดาลใจ 1 มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดแรงบันดาลใจในการทําเพื่อผูอื่น วิธีการเลน เปด
คลิปวิดีโอการสงตอสิ่งดีๆใหกันดวยเรื่องเล็กๆ นอยๆ วิทยากรชวนสะทอนความรูสึกและสิ่งที่ไดรับจากการชมคลิป
6)ปฏิ บัติ การจิต อาสา มีวัตถุ ประสงคเ พื่อฝ กฝนการมี จิต ใจที่ เอื้อเฟอ คํานึง ถึงผู อื่น มี สํานึกต อส วนรวมผาน
ปฏิบัติการจิตอาสาภายในโรงเรียน วิธีการเลน นักเรียนออกไปสํารวจพื้นที่ตางๆภายในโรงเรียนเพื่อสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นโดยรอบ
และคนหาวาอยากจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาใหดีขึ้น แลวกลับมาระดมความคิดเปนกลุมยอยวาพบอะไรจากการไปสํารวจโรงเรียน
มีอะไรที่พวกเขาคิดวาเปนสิ่งดีที่โรงเรียนมีอยูแลวและอยากใหมีมากขึ้น มีอะไรที่พวกเขาคิดวาอยากปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้น ให
จัดลําดับความสําคัญ เรงดวน และทําไดจริงในทันที แบงกลุมเพื่อนําหัวขอที่สนใจมาพัฒนาเปนโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนา
โรงเรียน โดยเริ่มตนจากความสนใจและความถนัดของสมาชิกแตละกลุม จดบันทึกความคิดตางๆ และวาดภาพประกอบลงใน
กระดาษฟลิปชารท
7)คลิปวิดีโอสรางแรงบันดาลใจ 2 มีวัตถุประสงคเพื่อสรุปขอมูลที่ไดทั้งหมด และนําเสนอกับกลุมใหญทีละกลุม
มีจิตใจที่เอื้อเฟอ คํานึงถึงผูอื่น มีสํานึกตอสวนรวม มีแนวคิดและแนวทางในการจัดโครงการจิตอาสาเพื่อสวนรวม วิธีการเลน
เปดคลิปวิดีโอการริเริ่มทําสิ่งดีๆจนกระทั่งมีแนวรวมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ วิทยากรใหสะทอนความรูสึกและสิ่งที่ไดรับจากการชมคลิป
ที่ทําใหเกิดแรงบันดาลใจในการทําเพื่อผูอื่น
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8)World Café หลังจากที่แตละกลุมไดคิดโครงการจิตอาสาของตน วิทยากรจัดใหสมาชิกในทุกกลุมไดคละกัน
ใหมอีกครั้ง เพื่อไปรับฟงแนวคิดของกลุมอื่น และตอยอดความคิดของกันและกัน โดยมีเจาภาพประจํากลุมอยูหนึ่งคน ทุกคน
สามารถเขียนเติมฟลิปชารทใหกันและกันได จากนั้นใหกลับเขามาที่กลุมเดิม
9)เขีย นจดหมายถึง ตนเอง มี วัต ถุป ระสงค เพื่ อสื่ อสารประสบการณที่ ได รับ และความในใจที่ มีต อตนเองลง
กระดาษ วิธีการเลน ทุกคนเขียนจดหมายเพื่อสื่อประสบการณและความในใจตน
10)คํามั่นสัญ ญาตอตนเอง มี วัต ถุป ระสงคเ พื่อใหไ ดท บทวนและสื่อสารข อความสํ าคั ญกับ ตนเองอีกครั้ง ได
ประกาศคํามั่นสัญญาใหเพื่อนเปนประจักษพยาน วิธีการเลน ใหสรุปความตั้งใจการเปลี่ยนแปลงตนเองเปนประโยคสั้นๆ เพื่อ
เตือนใจตนและนําไปสูการปฏิบัติจริง แบงปนใหเพื่อนในกลุมเล็ก (3 คน) ไดรับฟง
11)ทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรู มีวัตถุประสงคเพื่อใหไดทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรูระหวางวัน วิธีการเลน เขียนบันทึกสิ่งที่
ไดเรียนรูจากกิจกรรมวันที่ 1-3
12)Check out มีวัตถุประสงคเพื่อใหไดทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรูระหวางวัน ไดสะทอนความรูสึกหรือผลการเรียนรู
ตั้งแตวันที่ 1-3 วิธีการเลน นั่งลอมวงใหทุกคนพูดสะทอนความรูสึกหรือสิ่งที่ไดเรียนรูสั้นๆ จนครบ
สรุปและอภิปรายผล
1. ปญหาเรื่องความสัมพันธระหวางเพื่อนในหอง
สภาพของปญหานี้มีสภาพที่คอนขางรุนแรง สาเหตุเกิดจากนักเรียนที่มีการทะเลาะกันในหอง มีปญหาการแกลงเพื่อน
กันรวมทั้งกิจกรรมหลอหลอมเพื่อทําใหสนิทสนมหรือแกปญหาที่เกิดขึ้นไมมี จึงทําใหเกิดการแบงเปนกลุมๆกัน คุยกันอยาง
สนิทใจไมได ไมมีความสามัคคี เปนทีม กันจึงช วยกันแกไขปญหาตางๆใหสําเร็ จไมได เหมือนกับงานวิจัย เพื่อนมีอิทธิพลกับ
วัยรุนอยางมากในการทําใหเพื่อนยอมรับนับถือ ถาวัยรุนไดรับความนิยมยกยองจากเพื่อนฝูงมากเพียงใดยอมทําใหเขาเปนคนที่
มีลักษณะเปนมิตรนาคบ กลาแสดงออก วางตัว ในการเขาสังคมเปน และมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นเพียงนั้นแต ถาวัยรุน
ไมไดรับการยอมรับจากเพื่อน มักจะสรางเจตคติตอตนเองในแงลบขึ้นมา โดยเฉพาะจะมีความรูสึกเครงเครียดและบางครั้งก็
หวาดหวั่นใจจนเกิดปญหาความสัมพันธระหวางเพื่อนและผูอื่น (สุพัตรา สุภาพ. 2529: 141)
แนวทางการแกปญ หา ผูวิจัย ออกแบบกระบวนการอบรมมาแกไขปญ หาเรื่องความสัม พันธระหวางเพื่อนโดยใช
กระบวนการ ดังนี้ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมฝกสติ Check in กิจกรรมพื้นที่รวม (Common Ground) ปรอทชีวิต (Life
Barometer) หัวใจสี่ ดวง สุนทรียสนทนา (Dialogue) ผู นําสี่ทิศ แมน้ําพิษ (ทบทวนสิ่งที่ไดเ รียนรู Check out วันที่ 2,3)
เชื่อมโยงกับ“หลักจิตตปญญา 7” หรือเรียกในชื่อยอภาษาอังกฤษวา 7 C’s ในขั้นที่ 1 หลักการพิจารณาดวยใจอยางใครครวญ
(Contemplation) เปนขั้นฝกสติทําใหเขาสูสภาวะจิตที่เหมาะสมตอการเรียนรูเปนการใครครวญดวยกาย ใจ ความคิด และ
จิต วิญญาณ เป นการเรี ย นรู ที่ นําไปสูการเปลี่ ย นแปลงทํ าให ผู เรี ย นเกิด ความสัม พั นธแ บบใหม ทั้ง กับตนเอง ผูอื่นและโลก
(โครงการเอกสารวิชาการ การเรียนรูสู การเปลี่ยนแปลง ศูนยจิตตปญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล. 2552)
ในขั้ นที่ 2 หลักความรั กความเมตตา (Compassion)คือการสร างบรรยากาศของความรั ก ความเมตตา ความ
ไววางใจ ความเขาใจ และการยอมรับ รวมทั้งการเกื้อหนุนซึ่งกัน จะชวยใหผูเขารวมกระบวนการกลาเปดเผยตนเอง กลาแสดง
ความคิดเห็นและความรูสึกไดอยางเต็มที่ ตลอดจนไดรับกําลังใจและการสนับสนุนในการเปลี่ยนแปลงตนเอง
ในขั้นที่ 3 หลักการเชื่อมโยงสัมพันธ (Connectedness) คือ การบูรณาการการเรียนรูในแงมุมตาง ๆ เพื่อใหเกิด
การเรียนรูที่เปนองครวมเชื่อมโยงกับชีวิต และสรรพสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติอยางแทจริง
ในขั้นที่ 4 หลักการเผชิญความจริง (Confrontation Reality) คือ การเปดโอกาส การสรางเงื่อนไขให ผูเขารวม
กระบวนการไดเผชิญความเปนจริงสองดาน ไดแก 4.1 ความเปนจริงในตนเอง เชน ความคิด ความรูสึกที่ไมรูตัว ดวย การ
สงเสริมการสืบค น และสัม ผัสกับ ตัวตนของตนในแงมุ มตางๆ ผานกิจกรรม และการใครค รวญอยาง ลึกซึ้ง โดยไมห ลีกหนี
ภายใตบรรยากาศที่ปลอดภัย เปดกวาง ยอมรับ และมีความรักความเมตตาทั้งตอ ตนเองและตอกัน 4.2 การเผชิญกับสภาพ
ความเปนจริงที่แตกตางไปจากกรอบความเคยชินของตน เชน คนที่ มีพื้นฐานตางกัน สภาพความเปนจริงในชุมชนและสังคมที่
กระตุนใหเกิดการเรียนรูในแงมุมใหมไดเผชิญกับ ความขัดแยงที่เกิดจากความแตกตาง
ในขั้นที่ 5 หลักความตอเนื่อง (Continuity)ความตอเนื่องของกระบวนการเรียนรูเ ปนสิ่งที่มีค วามสําคั ญ กับการ
เรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงมาก เพราะการเปลี่ยนแปลงในขั้นพื้นฐาน มักเกิดขึ้นจากประสบการณ สะสมที่ชวยสรางเงื่อนไข
ภายในใหสุกงอมพรอมที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน
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ในขั้นที่ 6 หลักความมุงมั่น (Commitment) ความมุงมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองเปนองคประกอบที่ สําคัญที่สุดใน
การนําสิ่งที่ไ ดรับรู เขามาสูใจของตนเอง และนําเอากระบวนการที่ ไดรับ กลับไปใชในชีวิตเพื่อ การพัฒนาและเปลี่ย นแปลง
ภายในตนอยางตอเนื่อง (โครงการเอกสารวิชาการ การเรียนรูสู การเปลี่ยนแปลง ศูนยจิตตปญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล.
2552)
2. ปญหาเรื่องการขาดจิตสาธารณะของนักเรียน
สภาพปญหาคอนขางรุนแรง เปนสภาวะที่ตองแกปญหาเรงดวน สาเหตุเกิดจากทางโรงเรียนยังมีกิจกรรมที่สรางจิต
สาธารณะนอย กิจกรรมของโรงเรียนไมสามารถสรางจิตสาธารณะใหนักเรียนได รวมทั้งนักเรียนไมคอยไดรวมกิจกรรมที่สราง
จิตสาธารณะ จึงทําใหเกิดปญหาขาดจิตสาธารณะ สอดคลองกับผลการวิจัยของ จิตติยา วาจี (2559: 1) ที่พบวาสถานการณ
เด็กและเยาวชนปจจุบันพบวามีปญหาในเรื่องของความรุนแรง การตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน ยาเสพติด โรคซึมเศรา ติดเกม
วัตถุนิยม และป ญหาการฆ าตัวตายจากป ญหาดั งกล าวทําใหเ กิดภาวะขาดสมดุลทั้ งทางจิตใจและวัตถุ การมีพฤติกรรมจิต
สาธารณะของเยาวชนจึงลดนอยลงทุกวัน
แนวทางการแกไข ผูวิจัยออกแบบกระบวนการอบรมมาแกไขปญหาเรื่องการขาดจิตสาธารณะของนักเรียนโดยใช
กระบวนการ ดังนี้ กิจกรรมสามเหลี่ยมดานเทา กิจกรรมบานแหงลมหายใจ คลิปวิดีโอสรางแรงบันดาลใจ 1 ปฏิบัติการจิต
อาสา คลิปวิดีโอสรางแรงบันดาลใจ 2 World Café เขียนจดหมายถึงตนเอง คํามั่นสัญญาตอตนเอง (ทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรู
Check out วันที่ 3) เชื่อมโยงกับหลัก 7 C’s ในขั้นที่ 3 หลักการเชื่อมโยงสัมพันธ (Connectedness) ขั้นที่ 4 หลักการเผชิญ
ความจริง (Confrontating Reality) ขั้นที่ 5 หลักความตอเนื่อง (Continuity) ขั้นที่ 6 หลักความมุงมั่น (Commitment) ขั้น
ที่ 7 หลักชุมชนแหงการเรียนรู (Community) แตจะอธิบายถึงเฉพาะขั้นที่ 7 ความเปนชุมชนแหงการเรียนรู คือ ความรูสึก
เปนชุมชนรวมกัน ที่เกื้อหนุนใหเกิดการเรียนรูและการเปลี่ยนแปลงภายในของแตละคน รวมทั้งการจัดกระบวนการที่กอใหเกิด
การมีเวลาใครครวญตามลําพัง และการใชเวลาอยูรวมกับผูอื่น (สลักจิต ตรีรณโอภาส, 2554) จะเห็นไดจากงานวิจัย เรื่อง
กระบวนการส งเสริม จิต สาธารณะตามแนวจิตตป ญญาศึ กษา ของนักเรีย นชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลคือนักเรี ยนเกิด การ
เปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตนเองและเกิดจิตสํานึกเพื่อสวนรวมมีพฤติกรรมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงไปในทางทีขึ
่ด ้นเชน รี บ
เก็บขยะทันทีเมื่อเห็นโดยที่ไมมีใครสั่ง เดินมาปดไฟทันทีเมื่อเห็นวาไมมีใครอยูในหองนั้น หรือรีบวิ่งมาบอก ทั น ที เ มื่ อ ของ
ใชสวนรวมเกิดการชํารุดเสียหาย ฯลฯ (กาญจนา สายพิมพ, 2554) แสดงวาจิตตปญญาศึกษาแกไขปญหานี้ได
3. ความตองการสรางนักเรียนใหเปนผูนําตนแบบของโรงเรียน
สภาพปญหาเปนปญหาที่สําคัญตองรีบแกไข สาเหตุเกิดจากโรงเรียนขาดกิจกรรมที่สรางจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาให
นักเรียนเปนผูนํา โรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรมหลอหลอมสรางความเปนทีมนอยหรือยังไมมีกิจกรรมที่สรางความเปนทีมไดจริง
แตความเปนทีม ความสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อนเปนสิ่งสําคัญของการทํางานของผูนําตนแบบของโรงเรียนเพราะจะชวยทําให
การทํางานสําเร็จดวยดี รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและทําใหนักเรียนทุกคนที่จะมาเปนผูนําตนแบบของโรงเรียนมีความสุขในการ
พัฒนาโรงเรียน เหมือนกับ แนวคิดทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีวิสัยทัศนเดนชัด คือ “สอน ใหนอยลง เรียนรูให
มากขึ้น (Teach Less, Learn More)” และหนึ่งในทักษะแหงศตวรรษที่ 21 นั้น ไดแก ทักษะดาน ความรวมมือ การทํางาน
เปนทีม และภาวะผูนํา (Collaboration, Teamwork & Leader ship) (วิจารณ พานิช, 2556: 16)
แนวทางการแกไข ผูวิจัยออกแบบกระบวนการอบรมมาแกไขปญหาเรื่องการขาดความเปนผูนําตนแบบของโรงเรียน
โดยใชกระบวนการ ดังนี้ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมฝกสติ Check in กิจกรรมพื้นที่รวม (Common Ground) ปรอทชีวิต
(Life Barometer) หัวใจสี่ดวง สุนทรียสนทนา (Dialogue) ผูนําสี่ทิศ แมน้ําพิษ (ทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรู Check out วันที่ 2
และ 3) กิจกรรมสามเหลี่ยมดานเทา กิจกรรมบานแหงลมหายใจ คลิปวิดีโอสรางแรงบันดาลใจ 1 ปฏิบัติการจิตอาสา คลิป
วิดีโอสรางแรงบันดาลใจ 2 World Café เขียนจดหมายถึงตนเอง คํามั่นสัญญาตอตนเอง (ทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรู Check out
วันที่ 3) ซึ่งกระบวนการเหลานี้จะสรางผูนําตนแบบที่สมบูร ณพรอมทั้งกายและใจคือมีความสัมพั นธที่ดีและมี จิตสาธารณะ
เชื่อมโยงกับ“หลักจิตตปญญา 7” ทั้ง 7 หลัก เพื่อใหเกิดความตระหนักรูถึงคุณคาของสิ่งตางๆโดยปราศจากอคติ เกิดความรัก
ความเมตตา ออนนอมตอธรรมชาติ มีจิตสํานึกตอสวนรวม และสามารถเชื่อมโยงศาสตรตางๆ มาประยุกตใชในชีวิตไดอยาง
สมบูรณ (ชลลดา ทองทวี และคณะ, 2552: 27) เพื่อที่จะสรางใหนักเรียนของโรงเรียนนี้เปนผูนําตนแบบที่สมบูรณอยางแทจริง
ขอเสนอแนะ
1.ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
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1.1. โรงเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในลักษณะของหลักสูตรเสริม หลักสูตรบูรณาการ หรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ใหสอดคลองจุดมุงหมายทางการศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษาซึ่งใชไดกับนักเรียนทุกระดับชั้นเรียนหรือกับโรงเรียนอื่นไดอีก
ดวย
1.2. การพัฒนากระบวนการ ควรขึ้นอยูกับบริบทของนักเรียนดานโรงเรียน การเรียนการสอน กระบวนกร และตัว
นักเรียนดังนั้นกระบวนการอบรมตองยืดหยุน ตองไมยึดติดกับหลักการ เพื่อผลักดันผูเรียนหรือนักเรียนไปสูการบรรลุศักยภาพ
ของตนและทําใหกระบวนการมีประสิทธิภาพจึงจําเปนตองยึดนักเรียนหรือผูเขาอบรมเปนศูนยกลาง
1.3. โรงเรียนควรเพิ่มระยะเวลาการอบรมใหตอเนื่องและมีระยะเวลามากกวานี้ เพื่อทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ดานพฤติกรรมไดชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลงมากกวานี้และการเปลี่ยนแปลงทางดานทัศนคติจะไดมีผลที่อยูกับผูเขาอบรมได
ระยะนานกวานี้
1.4. กิจกรรมควรเพิ่ม และเนนเรื่องจิตสาธารณะมากกวานี้ เพื่ อให มี ความสมดุ ล กับกิจกรรมด านความสั ม พั นธ
ระหวางเพื่อน อีกทั้งเพื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงดานจิตสาธารณะทางทัศนคติไดชัดเจนมากขึ้น
1.5. ทีมงานอบรมควรหาผูชวยเก็บขอมูลในดานการถายรูป และการสัมภาษณ จะทําใหเก็บรายละเอียดในการจัด
กระบวนการไดมากขึ้น
1.6.ในงานวิจัยครั้งตอไปควรมีการออกแบบกระบวนการพรอมมีการประเมินผลการออกแบบกระบวนการดวยแบบ
ประเมินผลดวยหลังจากออกแบบการวิจัยเสร็จ
2.ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1.ควรมี การออกแบบกระบวนการอบรมเยาวชนตามแนวคิด จิต ตปญ ญาศึ กษาของนักเรีย นในแต ละชั้ นปอยาง
ตอเนื่องเพื่อติ ดตามผลและปรังปรุงกระบวนการให เหมาะสมเนื่องจากผลของกระบวนการของนักเรีย นแต ละชั้ นปซึ่งจะมี
ปญหาและความตองการแตกตางกัน
2.2.ควรมีการวิจัยเชิ งปฏิบัติ การเพื่อพัฒนาความรูและศักยภาพของบุคลากรทางการศึ กษาในโรงเรียนในการนํา
แนวคิดจิตตปญญาไปประยุกตใชในการเรียนการสอนในวิชาตางๆอยางเหมาะสม
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยายมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผูปวยภายหลังไดรับการ
ขยายหลอดเลือดหัวใจ 2) ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตกับปจจัยที่เกี่ยวของกลุมตัวอยางเปนผูปวยภายหลังการ
ขยายหลอดเลือดหัวใจ โดยการสุมแบบงายและคัดเลือกกลุมตัวอยางตามเกณฑที่กําหนด จํานวน 96 ราย ที่มาตรวจตามนัดที่
คลินิกโรคหัวใจ แผนกผู ปวยนอก โรงพยาบาลระดั บตติยภู มิแห งหนึ่ง ในเขตบริการสุ ขภาพที่4 เครื่องมือที่ใ ชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลประกอบดวย2 สวน คือ1)แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคลผูวิจัยสรางขึ้น2) แบบประเมินคุณภาพชีวิตขององคการ
อนามัยโลกชุดยอฉบับภาษาไทยซึ่งผานการตรวจสอบความตรงของเครื่องมือและความเที่ยง ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอ
นบราค เทากับ 0.95วิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิงบรรยาย และวิเคราะหความสัมพันธโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
และ
สเปยรแมน
ผลการวิจัยพบวา กลุมตั วอย างสวนใหญเป นเพศชายรอยละ 72.9 (มี อายุ อยูใ นชวง 37-85 ปอายุ เฉลี่ ยของกลุ ม
ตัวอยาง 59.07 ปสวนใหญรอยละ 68.8 มีอายุอยูในชวง 46-65 ป)มีคะแนนคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลางรอยละ 58.3
รองลงมาอยูในระดับต่ํา รอยละ 39.6 และพบวาระดับการศึกษา และรายได เปนปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับคุณภาพ
ชีวิตของผูปวยภายหลังการขยายหลอดเลือดหัวใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p< 0.05)
ผลการวิจัย สะท อนให เห็ นวาการพั ฒนาคุ ณภาพชี วิต ของผู ปวยที่ ผ านการขยายหลอดเลื อดหัวใจนั้น จําเป นต อง
คํานึงถึงรายไดและระดับการศึกษา ซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการแสวงหาและการเขาถึงขอมูลความรูมีผลตอคุณภาพชีวิต จึง
อาจชวยเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตผูปวยกลุมนี้ได
คําสําคัญ : คุณภาพชีวิต, ผูปวยภายหลังการขยายหลอดเลือดหัวใจ
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Abstract
This descriptive study aimed: 1) to examinelevel of quality of life of patients after percutaneous
coronary intervention (PCI), 2) to examinerelationship between quality of life and related factors. Data
were collected from 96 patients with CHD post PCI between 1 month to 1 year at a tertiary hospital.
Participants were selected based on inclusion criteria. Instruments used for collecting data included: 1)
Personal demographic data form, 2) WHO quality of life questionnaire. Data were analyzed by using
descriptive statistics,Pearson correlation coefficient,and Spearman rank correlation coefficient.
The results showed that 72.9% of the participants were male, age between 37-85 years old
(68.8% were 46-65 years old). The participants’mean age was 59.07 years old. There were 58.3% of the
participants that had a moderate level of quality of life whereas 39.6% had a low level of quality of life.
Education level and income have a positive relationship with the participants’ quality of life(p <0.05).
The results show that income and education level should be concerned in improving quality
of life in patients with coronary artery diseaseafter PCI. As influencing factors, income and education level
indicated a person’s ability in seeking and accessing knowledge and information which affects the
person’squality of life.
Key words:Quality of life, persons with CHD post PCI
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บทนํา
คุณภาพชี วิต หมายถึง มุม มองหรือความคิ ดของบุค คลต อชีวิตของตนเองภายใต บริบ ททางวัฒ นธรรมและระบบ
คุณคาในที่ที่บุคคลนั้นอาศัยอยู มีความสัมพันธกับเปาหมาย ความคาดหวัง มาตรฐานและความสนใจของบุคคลคุณภาพชีวิต
จะมีความแตกตางกันไปตามความเชื่อและวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ มีหลายการศึกษาพบวาคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคหลอด
เลือดหัวใจจะเปลี่ยนแปลงขึ้นกับปจจัยหลายประการและปจจัยสวนบุคคลก็เปนตัวที่จะสะทอนถึงคุณภาพชี วิตผูปวย จาก
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของบุคคลที่แตกตางกันได
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศไทยพบการศึกษาคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจทีทําการรักษาดวย
การใชยาและการผาตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจในดานปจจัยตางๆในชวงเวลาภายหลังการรักษาที่แตกตางกัน แตยังไม
พบการศึกษาเกี่ยวกับผูปวยภายหลังการขยายหลอดเลือดใน 1 ปแรกซึ่งภายหลังการรักษาในชวงปแรกอาจจะเปนผลลัพธที่
สะทอนคุณภาพชีวิตผูปวยในกลุมนี้ได
โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Heart Disease [CHD]) เกิดจากการขาดเลือดอยางเฉียบพลันของกลามเนื้อหัวใจ
อันเนื่องมาจากการอุดตันหรือตีบแคบของหลอดเลือดแดงโคโรนารี่ ทําใหเลือดไปเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจบริเวณนั้นลดลงหรือหยุด
ลงทันทีนําไปสูการตายของกลามเนื้อหัวใจ ผูปวยจะมีอาการและอาการแสดงเมื่อหลอดเลือดแดงโคโรนารี่ตีบแคบรอยละ 50
ของหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่หลักซาย (Left main coronary artery) หรือเมื่อมีการตีบมากกวารอยละ 70 ของหลอดเลือด
หัวใจแขนงอื่น (สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย, 2557)อาการสําคัญที่พบไดบอย เชน อาการเจ็บเคนอก ใจสั่น เหงื่อ
ออก เหนื่อยขณะออกแรง เปนลม หมดสติ หรือเสียชีวิตเฉียบพลัน (สุรพันธ สิทธิสุข, 2557) โรคหลอดเลือดหัวใจ เปนปญหา
สําคัญของสาธารณสุขทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย จากสถิติขององคการอนามัยโลก พบวาประชากรทั่วโลกเสียชีวิตดวยโรค
หลอดเลือดหัวใจสูงถึงปละ 7.4 ลานคน และคาดวาในป พ.ศ. 2573 จํานวนผูปวยเสียชีวิตดวยโรคหลอดเลือดหัวใจจะเพิ่ม
สูงขึ้นถึง 23.6 ลานคน (WHO, 2015) ในประเทศไทยมีจํานวนผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลมี
จํานวนเพิ่มมากขึ้นทุกป โดยในป พ.ศ. 2547 อัตราผูปวยในเทากับ 185.7 ตอแสนประชากร และในป พ.ศ. 2556 อัตราผูปวย
ในเทากับ 435.18 ตอแสนประชากร ซึ่งเพิ่มขึ้น 2.34 เทา (สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค, 2558)
การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจที่สําคัญในระยะเฉียบพลัน เพื่อเปดขยายหลอดเลือดใหเลือดไปเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจ
มากขึ้น เพิ่มการไหลเวียนเลือด ลดการทํางานของหัวใจ ลดอาการเจ็บหนาอก จํากัดการตายของกลามเนื้อหัวใจ ปองกันไมให
โรคกาวหนาลุกลามและลดอัตราตาย ไดแก การรักษาดวยยา การรักษาดวยการขยายหลอดเลือดผานผิวหนัง และการผาตัด
ทางเบี่ ยงหลอดเลื อดหั วใจปจจุบันการรั กษาโดยการสอดสายสวนผ านทางผิ วหนังเข าสู ห ลอดเลื อดแดง (Percutaneous
Coronary Intervention [PCI])เพื่อถางขยายหลอดเลือดหัวใจในตําแหนงที่ตีบ โดยใชสายสวนที่มีบอลลูนอยูที่ปลายสายสอด
ผานหลอดเลือดแดงบริเวณขอมือหรือขาหนีบจนถึงหลอดเลือดหัวใจตําแหนงที่ตีบและขยายโดยอัดแรงดันเขาไปในบอลลูนทํา
ใหขยายหลอดเลือดแลวปลอยแรงดันออกกอนถอดสายสวนออกจากหลอดเลือด จากนั้นใสขดลวดโครงตาขายเพื่อปองกัน
หลอดเลือดหดกลับ(เสาวนีย เนาวพาณิช, 2552)การสอดสายสวนผานทางผิวหนังเขาสูหลอดเลือดแดงเปนวิธีการรักษาที่นิยม
มากที่สุด (สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย, 2554)เปนหัตถการที่ประหยัดคาใชจายและภายหลังการทําผูปวยสามารถ
จําหนายออกจากโรงพยาบาลไดเร็ว (เกรียงไกร เฮงรัศมี, 2555) การดูแลผูปวยกลุมนี้ไมเพียงแตรักษาเพื่อใหมีชีวิตรอดในการ
ดํารงชีวิตเทานั้น ตองสงเสริมใหผูปวยมีการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสมและมีคุณภาพกับสภาพความเจ็บปวยดวยการสงเสริม
คุณภาพ ถาผูปวยสามารถดูแลตนเองไดเพียงพอกับความตองการในการดูแลตนเองทั้งหมดอยางเหมาะสมแลวจะทําใหการเกิด
ภาวะแทรกซอนภายหลังการขยายหลอดเลือดหัวใจลดลงดวย (ธิวาลี และคณะ ,2551)
ถึงแมความกาวหนาเทคโนโลยีทางการรักษาในปจจุบันทําใหผูปวยรอดชีวิตและมีชีวิตที่ยืนยาว แตบางการศึกษายัง
พบวาผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจกลับมีคุณภาพชีวิตระดับต่ําถึงปานกลาง การรักษาโรคหัวใจจึงไมควรมุงเพียงแตเพื่อรักษา
อาการ ลดความรุนแรงของโรคแตตองใหความสําคัญกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีดวย ซึ่งการมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะชวยใหการดูแล
ปองกันโรคไดอยางครอบคลุม
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ผู วิจัย จึง สนใจศึ กษาระดั บ คุ ณภาพชี วิต ของผู ป ว ยภายหลั ง การขยายหลอดเลื อ ดหั วใจใน 1 ป แ รก และศึ กษา
ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตภายหลังการขยายหลอดเลือดหัวใจและปจจัยสวนบุคคลที่เกี่ยวของ ทั้งนี้เพื่อนําผลการวิจัย
ที่ไดไปเปนแนวทางในออกแบบโปรแกรมการพยาบาลและวางแผนสงเสริมใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผูปวยภายหลังการขยายหลอดเลือดหัวใจ
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตผูปวย ปจจัยสวนบุคคล คือ เพศ อายุ รายได ระดับการศึกษา
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใชแนวคิดคุณภาพชีวิต (Quality of Life [QOL]) ขององคการอนามัยโลก (WHO, 1994) ซึ่ง
คุณภาพชีวิต หมายถึง มุมมองหรือความคิดของบุคคลที่มีตอชีวิตของตนเองภายใตบริบททางวัฒนธรรมและระบบคุณคาในที่ที่
บุคคลนั้นอาศัยอยู มีความสัมพันธกับเปาหมาย ความคาดหวัง มาตรฐานและความสนใจของบุคคล ซึ่งจะมีความแตกตางกัน
ไปตามความเชื่อและวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ เนื่องจากคุณภาพชีวิตเกี่ยวของกับสุขภาพของบุคคล และการที่บุคคลภายหลัง
การขยายหลอดเลือดหั วใจมีความผิดปกติดานโครงสรางและการทํ างานของร างกายจะสามารถมีคุ ณภาพชีวิตที่ ดีไดโดยใช
ศักยภาพในการดูแลตนเองใหไดสูงสุด ดังนั้นการศึกษาปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได พฤติกรรม
การสูบบุหรี่และพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่จะสงผลตอคุณภาพชีวิต จะทําใหบุคลากรทางสุขภาพเขาใจคุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิตของผูปวยภายหลังการขยายหลอดเลือดหัวใจใน 1 ปแรกเพิ่มขึ้น รวมถึงเขาใจถึงปจจัยสวนบุคคลที่อาจมีผลกับ
คุณภาพชีวิตผูปวยกลุมนี้ได ผลการศึกษาที่ไดอาจใชเปนแนวทางในการพยาบาลและวางแผนสงเสริมใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่
ดีตอไป
การดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยายเพื่อหาความสัมพันธ (descriptive correlational research) เพื่อศึกษา
ระดับคุณภาพชีวิตของผูปวยภายหลังการขยายหลอดเลือดหัวใจ และศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตและปจจัยสวน
บุคคลของผูปวยภายหลังการขยายหลอดเลือดหัวใจใน 1 ปแรก

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้ งนี้ คือ ผูปวยภายหลังการขยายหลอดเลื อดหัวใจ ที่มาตรวจตามนัด ที่
คลินิกโรคหัวใจ แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแหงหนึ่ง ในเขตบริการสุขภาพที่ 4 ของประเทศไทยโดยการสุม
แบบงาย (simple random sampling) คัดเลือกกลุมตัวอยางตามเกณฑที่กําหนด (inclusion criteria) คือ1) เปนผูปวย
ภายหลังการขยายหลอดเลือดหัวใจ ตั้งแต 1 เดือน - 1 ป2) อายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป3) การรับรูปกติ
คํานวณกลุมตัวอยางโดยใชสูตร Taro Yamane, (1967) โดยทราบขนาดของประชากรกําหนดระดับความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได 5%ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 96 รายโดยคัดเลือกตามเกณฑที่กําหนดการพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง
การวิจัยนี้ผานการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร (รหัสโครงการ151/2559) และจากคณะกรรมการจริย ธรรมการวิจัย ในมนุษย
โรงพยาบาลที่ไดรับคัดเลื อกเปนกลุมตั วอยาง กลุ มตัวอยางได รับการชี้แจงรายละเอีย ดเกี่ยวกับโครงการวิจัย วัตถุประสงค
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย รวมถึงการพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยางและการเก็บรักษาความลับ
ขอมูลกลุมตัวอยาง โดยจะใหรหัสแทนชื่อผูปวย พรอมทั้งชี้แจงใหทราบถึงประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัยครั้งนี้ในขณะกําลัง
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ดําเนินการวิจัยกลุมตั วอยางสามารถถอนตัวจากการวิจัยไดต ลอดเวลา โดยไมตองชี้แจงเหตุผ ลและจะไมมีผ ลใดๆ กับกลุ ม
ตัวอยาง และขอมูลที่ไดจากผลการวิจัยจะนํามาวิเคราะหและรายงานผลในภาพรวมเทานั้น หากกลุมตัวอยางมีขอสงสัย ปญหา
หรืออุปสรรคตางๆที่เกิดจากการเขารวมวิจัย กลุมตัวอยางสามารถติดตอสอบถามผูวิจัยไดโดยตรงตลอดเวลา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม ประกอบดวย
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได พฤติกรรมการสูบ
บุหรี่และพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
สวนที่ 2 แบบประเมินคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกชุดยอฉบับภาษาไทย (WHO- QOL – BREF-THAI) ซึ่ง
พัฒนาโดย สุวัฒน มหัตนิรันดรกุล ขอคําถามมีลักษณะ 2 แบบคือ แบบภาวะวิสัย (Perceived objective) และแบบอัตวิสัย
(Self-report) ประกอบดวยขอคํ าถามทั้งหมด 26 ขอ เปนขอคําถามที่ มีความหมายทางบวก 23 ขอ และข อคําถามที่ มี
ความหมายทางลบ 3 ขอ ลักษณะคําตอบเปนมาตรวัดแบบ Rating scale 5 ระดับ โดย 1 คือ ไมเลย 5 คือ มากที่สุดชวง
คะแนนที่เปนไปไดคือ 26-130 โดยแบงคุณภาพชีวิตออกเปน 3 ระดับ ดังนี้คะแนน 26ถึง60หมายถึงคุณภาพชีวิตระดับต่ํา
คะแนน61 ถึง 95 หมายถึงคุณภาพชีวิตระดับปานกลาง และ คะแนน96 ถึง 130 หมายถึงคุณภาพชีวิตระดับสูง
ผูวิจัยนําเครื่องมือไปทดลองใชกับผูปวยที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ราย แลวนํามาวิเคราะห
หาความเที่ยง ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบราค เทากับ 0.95
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บขอมูลตามขั้นตอนตอไปนี้
1. ผูวิจัยสํารวจรายชื่อผูปวยที่มาตรวจตามนัด ณ แผนกผูปวยนอก คัดเลือกกลุมตัวอยางตามเกณฑที่กําหนด
2. ผูวิจัยแนะนําตัว บอกวัตถุประสงคการวิจัย และขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยปฏิบัติตาม
ขอกําหนดที่เกี่ยวของกับการพิทักษสิทธิ์อาสาสมัครวิจัย ตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคน
3. เมื่ อ ผู ป ว ยตั ด สิ นใจเข า ร วมการวิจัย ผู วิ จัย ให กลุ ม ตั ว อย า งเซ็น ใบยิ นยอม ผู วิจัย อธิบ ายวิ ธีการตอบ
แบบสอบถาม แล วใหผูปวยตอบแบบสอบถามดวยตนเองหรือผูวิจัยสัม ภาษณในรายที่มีข อจํากัดในการอาน โดยเก็บขอมู ล
ดังนี้ 1) แบบสอบถามขอมูลปจจัยสวนบุคคล 2) แบบสอบถามคุณภาพชีวิต ใชเวลาในการตอบแบบสอบถามทั้งหมด 15-20
นาที ขณะผูปวยตอบแบบสอบถาม ถาไมเขาใจคําถามผูวิจัยจะอธิบายและตอบคําถามที่ผูปวยสงสัยจนเขาใจ
4. เมื่อผูปวยตอบแบบสอบถามเสร็จแลว ผูวิจัยตรวจสอบความครบถวนของคําตอบ ถายังไมครบถวน ผูวิจัย
จะสอบถามเพิ่มเติมเพื่อใหไดคําตอบที่สมบูรณ และกลาวขอบคุณอาสาสมัครวิจัย
5. แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคลบางประเด็น เชน ระยะเวลาภายหลังการขยายหลอดเลือดหัวใจ ผูวิจัยสํารวจ
จากบันทึกเวชระเบียนและสอบถามจากผูปวย
การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลทั่วไปวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตกับปจจัยสวนบุคคล
ของผูปวยภายหลังการขยายหลอดเลือดหัวใจ โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Peason’scorrelation coefficient)
และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสเปยรแมน(Spearman rank correlation coefficient)
ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางเปนผูปวยภายหลังการขยายหลอดเลือดหัวใจจํานวน 96ราย เปนเพศชายรอยละ 72.9เพศหญิง
รอยละ 27.1มีชวงอายุ 37-85ป อายุเฉลี่ย 59.07ป (SD = 9.85)รอยละ 68.8 มีอายุอยูในชวง 46-65 ป จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษารอยละ 67.7กลุมตัวอยางรอยละ 30.2 ครอบครัวมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000-9,999 บาท สําหรับพฤติกรรม
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การสูบบุหรี่สวนใหญเคยสูบบุหรี่แตเลิกแลว รอยละ 43.8สวนพฤติกรรมการรับประทานอาหารสวนใหญรับประทานอาหารรส
จืด รอยละ 32.3 ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล (N=96 ราย)
ขอมูลสวนบุคคล
จํานวน
เพศ
ชาย
70
หญิง
26
อายุ (ป) (M = 59.07 , SD = 9.85, Max = 85, Min =37 )
< 45.9 ป
9
46-55.9 ป
28
56-65.9 ป
38
66-75.9 ป
14
76-85.9 ป
7
ระดับการศึกษา
ไมไดศึกษา
3
ประถมศึกษา
65
มัธยมศึกษา
13
ปวช/ปวส
8
ปริญญาตรี
7
รายได
ไมมีรายได
19
รายไดต่ํากวา 5,000
4
รายได 5,000-9,999
29
รายได 10,000-14,999
20
รายได 15,000-19,999
8
รายได 20,000 ขึ้นไป
16
พฤติกรรมการสูบบุหรี่
ไมเคยสูบ
41
เคยสูบแตเลิกแลว
42
ปจจุบันยังสูบอยู
13
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร
อาหารเค็ม
26
อาหารรสจืด
31
อาหารเค็มและไขมันสูง
24
4
อาหารไขมันสูงและหวาน

รอยละ
72.9
27.1
9.4
29.1
39.6
14.6
7.3
3.1
67.7
13.6
8.3
7.3
19.8
4.2
30.2
20.8
8.3
16.7
42.7
43.8
13.5
27.1
32.3
25.0
4.2

2. ระดับคุณภาพชีวิตของกลุมตัวอยาง
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา กลุมตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง(M =
85.05, SD = 10.57) เมื่อจําแนกตามระดับคุณภาพชีวิตพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลางรอย
ละ 58.3 รองลงมา มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับต่ํา รอยละ 39.6 ดังแสดงในตาราง 2 และตาราง 3
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ตาราง 2ระดับคุณภาพชีวิตเฉลี่ยในภาพรวม (N = 96)
คุณภาพชีวิต
ชวงคะแนน
คุณภาพชีวิตในภาพรวม
26-130
3 ขอคําถามที่คะแนนเฉลี่ยต่ําสุด
1-5
-ทานมีความรูสึกไมดี เชน รูสึกเหงา เศรา หดหู สิ้นหวัง วิตก
กังวล (ขอ 9)
-การเจ็บปวดตามรางกายทําใหไมสามารถทํา สิ่งที่ตองการได
1-5
(ขอ 2)
1-5
-ตองไปรับการรักษาพยาบาลบอยเพื่อที่จะทํางานหรือมีชีวิต
อยูไดในแตละวัน (ขอ 11)
3 ขอคําถามที่คะแนนเฉลี่ยสูงสุด
-ทานพอใจกับสุขภาพของทานตอนนี้(ขอ 1)
1-5
1-5
-ทานมีคุณภาพชีวิต (ชีวิตความเปนอยู) อยูในระดับใด (ขอ
26)
1-5
-ทานพอใจที่สามารถใชบริการสาธารณสุขตามความจําเปน
(ขอ 18)

Min-Max
60 - 120

M
85.05

SD
ระดับ
10.57 ปานกลาง

1-4

1.34

.662

ต่ํา

1-4

1.57

.628

ต่ํา

2-5

2.43

.628

ปานกลาง

1-5
2-5

3.72
3.71

.706
.695

ดี
ดี

2-5

3.60

.695

ดี

ตาราง 3 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับคุณภาพชีวิต (N =96 ราย)
คุณภาพชีวิตแบงตามระดับ
ชวงคะแนน
จํานวน (คน)
ระดับต่ํา
26 - 60
38
61 - 95
56
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
96 - 130
2

รอยละ
39.6
58.3
2.1

3. ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตกับปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
ผลการศึกษาพบวาระดับการศึกษาและรายไดของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธทางบวกระดับต่ํากับคุณภาพ
ชีวิต ( r = 0.315, p < 0.01, r = 0.278, p <0.01)
ตาราง 4 ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตกับปจจัยสวนบุคคล
ตัวแปรที่ศึกษา
คุณภาพชีวิต
r
เพศ
-.070b
อายุ
-.133a
ระดับการศึกษา
.271b
รายได
.261b
พฤติกรรมการสูบบุหรี่
-.108b
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร
.085b
a = Pearson correlation coefficient; b = Spearman rank correlation coefficient
การอภิปรายผลการวิจัย

p
.499
.198
.007
.010
.294
.408
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กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 72.9มีอายุเฉลี่ย59.06 ปซึ่งอธิบายไดวาเพศชายที่มีอายุมากกวา
45 ปถึง 65 ปขึ้นไปจะมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจไดสูงกวาเพศหญิง แตเมื่ออายุมากกวา 65 ปขึ้นไปทั้งเพศ
หญิงและชายมีโอกาสเกิดโรคเทาๆกัน (Diamond, 1983; สิริรัตน เงาสมสกุล, 2543; เพ็ญแข สุธรรม, 2555) ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ สาริศา กิ่งมิ่งแฮ ที่ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันภาวะแทรกซอนในผูปวยโรคหลอด
เลือดหัวใจที่พบวา เพศชายมีอัตราปวยดวยโรคหลอดเลือดหัวใจและมีอัตราการเกิดภาวะแทรกซอนมากกวาเพศหญิงกลุ ม
ตัวอยางสวนใหญรอยละ 67.7 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาครอบครัวมีรายไดเฉลี่ย 5,000-9,999 บาท ตอเดือน คิดเปน
รอยละ 35.7กลุมตัวอยางรอยละ 43.8 เคยสูบบุหรี่แตปจจุบันเลิกแลว ซึ่งการที่กลุมตัวอยางมีการงดสูบบุหรี่ภายหลังการเกิด
โรค มักเนื่องจากการไดรับขอมูลและการกระตุนเตือนจากบุคลากรทางการแพทยใหตระหนักถึงความสําคัญของการสูบบุหรี่
เนื่องจากบุหรี่จะเปนปจจัยสงเสริมใหเกิดการตีบตันของเสนเลือดหัวใจเร็วขึ้นสอดคลองกับการศึกษาของ สาริศา กิ่งมิ่งแฮ
(2557)ที่ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันภาวะแทรกซอนในผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจและพบวาคะแนน
พฤติกรรมการปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนดานพฤติกรรมการงดสูบบุหรี่และงดดื่มสุราของกลุมตัวอยางอยูในระดับสูงที่สุด
การที่กลุมตัวอยางสวนใหญรับประทานอาหารรสจืดเปนไปไดวา ผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจไดรับคําแนะนําจากแพทยและ
พยาบาล และไดรับความรูจากสื่อโทรทัศน รวมทั้งประสบการณจากการเจ็บปวยจึงเห็นความสําคัญและประโยชนของการ
เลือกบริโภคอาหารรสจืด สอดคลองกับการศึกษาของ ณัฐกานต ชางเหล็ก, สุวลี โลวิรกรณและสยาม คาเจริญ (2552) ซึ่ง
ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และภาวะโภชนาการของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ แผนกผูปวยนอกศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและพบวา ขอมูลวาการบริโภคอาหารกอนและหลังการเกิดโรคมีความแตกตางกัน โดยภายหลังการปวย
ดวยโรคหลอดเลือดหัวใจ ผูปวยจะบริโภคอาหารชนิดผัก และปลามากกวาเดิม และมีการหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีไขมัน
มาก
ผลการศึกษา พบวา ระดับคุณภาพชีวิตของผูปวยภายหลังการขยายหลอดเลือดหัวใจอยูในระดับปานกลาง
รอยละ 58.3 รองลงมา คุณภาพชีวิตอยูในระดับต่ํา รอยละ 39.6ที่ผลการศึกษาเปนเชนนี้อาจเนื่องจากการประเมินคุณภาพ
ชีวิตครอบคลุมองคประกอบทั้ง 4 ดาน เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพการเจ็บปวยของบุคคล ทําใหการทํางานดานรางกาย จิตใจ
รวมถึงดานสังคมและสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป อาจเปนเพราะกลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูปวยผูใหญ (อายุเฉลี่ย 59.06 ป)
ยังอยูในชวงวัยที่มีการทํางานดานรางกาย การเขาสังคมยังเปนสิ่งจําเปน และเมื่อเกิดการเจ็บปวยก็อาจสงผลตอการปรับตัวใน
ดานตางๆเปลี่ยนแปลงไปได สงผลตอการรับรูหรือประเมินคุณภาพชีวิตของตนเองตามจริงซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ(เอม
อร แสงศิริ และคณะ, 2558)ที่ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคหลอด
เลือดหัวใจที่มาใชบริการคลินิกผูปวยนอก โรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยางมีคะแนน
คุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลางซึ่งบริบทของกลุ มตัวอยางมีค วามใกลเคี ยงในชวงอายุ และกลุม เพศชายมากกวา และไม
สอดคลองกับการศึกษาของ(ธิวาสา ลี วัธนะ, แสงอรุณ อิสระมาลัย , &ชอลดา พุ นธุเสนา, 2550) ที่ศึกษา การประเมิ น
ความสามารถในการดูแลตนเอง คุณภาพชีวิตของผูปวยหลังผาตัดหัวใจแบบเปด และปจจัยที่มีผลกระทบ พบวา ผูปวยหลัง
ผาตัดหัวใจแบบเปดมีคุณภาพชีวิตในระดับดี ในผูปวยหลังผาตัดหัวใจแบบเปดที่มาตรวจตามนัด แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาล
ยะลา และผูปวยหลังผาตัดที่ไมมีการนัดมาตรวจอยางตอเนื่อง ซึ่งบริบทของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง และมีอายุ
เฉลี่ย 38.28 ปซึ่งคาดวานาจะมีวุฒิภาวะ พัฒนาการ ประสบการณ การคิด การรับรูและการตัดสินใจที่ดี ผูปวยจึงสามารถ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง มีรูปแบบการเผชิญปญหาที่เหมาะสม จึงสงผลใหมีการรับรูหรือประเมินคุณภาพชีวิตของตนเองใน
ระดับดี
ความสัม พันธระหวางคุณภาพชี วิตผู ปวยภายหลั งการขยายหลอดเลือดหัวใจและปจจัยสวนบุค คลที่ เกี่ย วของผล
การศึกษา พบวา เพศไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผู ปวยภายหลังการขยายหลอดเลือดหัวใจทั้งนี้อาจเปนไปไดวา
ผูป วยโรคหลอดเลื อดหั วใจทั้ ง เพศชายและหญิ ง เมื่ อเกิด ความเจ็บ ป วยที่ ค ล ายคลึ ง กันการจัด การตนเองอาจไม แ ตกต าง
สอดคลองกับการศึกษาของ(เนาวรัตน วัฒนันท, 2555)ซึ่งพบวาเพศไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของกลุมตัวอยางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ และการศึกษาของ สกุนตรา รอดไม (2548)ที่พบวา เมื่อผูปวยทั้งเพศชายและหญิง ตองเผชิญปญหาหรือ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเหมือนๆกัน จึงสงผลใหมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ไมแตกตางกัน
อายุ ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูปวยภายหลังการขยายหลอดเลือดหัวใจทั้งนี้เนื่องจากกลุมตัวอยางสวน
ใหญเปนผูปวยผูใหญอายุเฉลี่ย 59.07 ป ซึ่งวัยผูใหญจะมีการจัดการตนเองที่ดีไดซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ (ปภาพสวีร
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เจริญพัฒนาภัค, เขมารดี มาสิงบุญ, &วัลภา คุณทรงเกียรติ, 2013)พบวา อายุมีความสัมพันธทางลบกับคุณภาพชีวิตของผูปวย
โรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในระดับต่ําอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการศึกษาของ (จิตติมา ภูริทัตกุล,
2547)ที่พบวาอายุที่แตกตางไมมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ ทั้งนี้อาจเปนไปไดวาผูปวย
สวนใหญมีการรับรูขอมูลขาวสารทางดานสุขภาพมากขึ้นและสามารถนําไปใชประโยชนในการดูแลสุขภาพตนเองไดเหมาะสม
ได
ระดับการศึกษา มีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตของผูปวยภายหลังการขยายหลอดเลือดหัวใจซึ่งอาจอธิบาย
ไดวา ผูที่มีการศึกษาดีอาจมีการรับรูความเขาใจเรื่องโรคเปนระบบขั้นตอนมากขึ้น สงผลตอการดูแลตนเองไดดีและอาจทําใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ (นิตญา ฤทธิ์เพชร &ชนกพร จิตปญญา, 2555)ที่ศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับ
คุณภาพชีวิตผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ พบวาระดับการศึกษามีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลางกับคุณภาพชีวิต และ(จิต
ติมา ภูริทัตกุล, 2547)ที่พบวาระดับการศึกษาจะชวยใหบุคคลสามารถแสวงหาและเขาถึงขอมูลความรูไดดีขึ้น เกิดการรับรูที่มี
ขั้นตอน และมีการปฏิบัติพฤติกรรมมากขึ้น แตไมสอดคลองกับการศึกษาของ(เอมอร แสงศิริ และคณะ,2558)ที่ศึกษาปจจัยที่
มีอิทธิพลตอความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ พบวาการศึกษามีอิทธิพลทางลบ
กับคุณภาพชีวิต
รายได มีความสัมพันธท างบวกกับคุณภาพชีวิตของผูปวยภายหลั งการขยายหลอดเลือดหั วใจซึ่ง อาจอธิบ ายไดวา
รายไดเพิ่มขึ้นก็ชวยใหบุคคลสามารถแสวงหาและเขาถึงขอมูลความรูไดดีขึ้น กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดที่เพียงพอกับการใช
จาย และภาระคารักษาไมมีเ นื่องจากใชระบบประกันสุขภาพที่ครอบคลุมคารักษาพยาบาล ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ
(นิตยา ศรีสุข, 2551) ที่พบวา รายได มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต แตไมสอดคลองกับการศึกษาของ(เนาวรัตน วัฒนันท,
2555)พบวา รายไดไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานสุขภาพของผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวในชุมชน คือไมวากลุมตัวอยาง
จะมีรายไดมากนอยเพียงใดก็ไมสงผลใหเกิดคุณภาพชีวิตดานสุขภาพ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูปวยภายหลังการขยายหลอดเลือดหัวใจทั้งนี้เนื่องจาก
กลุมตัวอยางสวนใหญเคยมีพฤติกรรมสูบบุหรี่แตเลิกแลว ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของ (Holmes-Rovner et al., 2008 )
ที่ศึกษา ผลลัพธดานพฤติกรรม การทําหนาที่ดานรางกาย และคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหลังออก
จากโรงพยาบาล พบวา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการงดสูบบุหรี่ การใหคําปรึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เสริมแรงจูงใจ
และใหกําลังใจในการปฏิบัติการงดบุหรี่จะทําใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูปวยภายหลังการขยายหลอดเลือดหัวใจ
ทั้งนี้เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารรสชาติจืด ซึ่งไมสงผลตอโรคที่เปนอยูแตไมสอดคลอง
กับการศึกษาของ (เอมอร แสงศิริและคณะ, 2558)ที่พบวา กลุมตัวอยางบางรายยังคงมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารไม
เหมาะสม สงผลตอการจัดการตนเองอยูในระดับปานกลางคอนขางต่ํา และ(Tantikosoom, 2010) พบวาผูปวยที่ไดรับการ
ขยายหลอดเลือด ยังมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไขมันสูงโดยแสดงใหเห็นวาผูปวยยังคงมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่
ไมเหมาะสม ดังนั้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไมเหมาะสมหรือมีภาวะพรองเกี่ยวกับการรับประทานอาหารจึงเปน
ภาวะที่สงเสริมใหเกิดโรคได เชน การรับประทานอาหารไขมันสูง รับประทานอาหารเค็มจัด หวานจัด ไมคํานึงถึงปริมาณแคลอ
รี่ จะทําใหการเพิ่มขึ้นของระดับโคเลสเตอรอล และเพิ่มการสะสมของคราบไขมันในเสนเลือด
สรุปผลการศึกษาและการนําไปใช
การศึกษาครั้งนี้พบวา ผูปวยภายหลังการขยายหลอดเลือดหัวใจสวนใหญมีระดับคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง
และระดับต่ําโดยพบวา ระดับการศึกษาและรายไดมีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตของผูปวยภายหลังการขยายหลอด
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เลือดหั วใจ ดังนั้น ควรมี การสง เสริม ให ผูป วยกลุม นี้ไ ดรั บความรูเ รื่องเกี่ย วกับ โรค การรั กษา การปองกันภาวะแทรกซอน
เพื่อใหเกิดการปฏิบัติตัวที่ถูกตองและสงผลตอคุณภาพชีวิตที่ดี
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แนวทางการออกแบบพื้นที่ใชสอยภายในหองพักอาจารย อาคาร 47 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพือ่ รองรับกับการใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
ดวงใจ ลิ้มศักดิ์ศรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่องานสถาปตยกรรม คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
email: doungjai.li@ssru.ac.th

บทคัดยอ
พื้นที่หองพักอาจารยมีลักษณะเปนรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา มีความแคบและลึก อีกทั้งภายในหองมีหองน้ําและเคานเตอร
ลางจาน ทําใหมีขอจํากัดในการจัดการพื้นที่ ซึงเปนพื้นที่ที่ยากตอการจัดวางเฟอรนิเจอร ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงปญหาของพื้นที่ใช
สอยภายในจะสงผลกระทบตอการทํางานของอาจารยใหมีประสิทธิภาพลดลง ดังนั้นจึงไดศึกษาแนวทางการออกแบบพื้นที่ใช
สอยภายในหองพักอาจารย อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อรองรับกับการใช
งานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และเปนพื้นที่ใชสอยตนแบบในการจัดวางผังเฟอรนิเจอรภายในหองพักอาจารยสาขาอื่นๆมี
วัตถุประสงคการวิจัย 1. เพื่อศึกษาขอมูลทางกายภาพภายในหองพักอาจารยอาคาร 47 และ 2. เพื่อหาแนวทางการจัดวางผัง
เฟอรนิเจอรภายในหองพักอาจารยที่เหมาะสมกับการใชงาน วิธีดําเนินการวิจัย ศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ ศึกษาขอมูลโดยการสํารวจภาคสนาม และทําการออกแบบผังเฟอรนิเจอรจําลอง 3 มิติ พรอมสอบถามความคิดเห็น
และขอสรุปเพื่อนําไปพัฒนาเปนแบบที่เหมาะสมตอบสนองความตองการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผลการวิจัย จากการได
แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นอาจารยในสาขาทั้ง 4 ทาน มีความเห็นดวยทั้งสองรูปแบบที่เทากัน ดังนั้น ผูวิจัยและอาจารยใน
สาขาไดขอสรุปวา ใหนําแนวคิดรูปแบบ B และ C มารวมและพัฒนาเพื่อใหสอดคลองกับการใชงานและความตองการของผูใช
ใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุด จึงไดรูปแบบ D เปนบทสรุปของการจัดวางผังเฟอรนิเจอรในครั้งนี้ ขอเสนอแนะ วิจัย
นี้เปนการนําแนวคิด ทฤษฎีในการจัดวางผังวางสภาพแวดลอมทางกายภาพจากผูเชี่ยวชาญหลายๆทานมาปรับใชเพื่อวางผัง
เฟอรนิเจอรที่ตอบสนองความตองการใชงานของอาจารยสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่องานสถาปตยกรรมเทานั้น ผูที่สนใจ
สามารถนําไปประยุกตใชไดตามความเหมาะสม
คําสําคัญ: จัดวางผังเฟอรนิเจอร,ออกแบบภายใน,ผังสํานักงาน
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Interior Design Development Guidelines of Instructor Office in New 47
Building of Faculty of Industrial Technology, Suan Sunandha Rajabhat
University to Maximize Space Usage Effectively.
Abstract
The lecturer room area is rectangular in shape. Narrow and deep In the room there is a bathroom
and counter to wash dishes. There are limits to the area. This is a hard place to put furniture. Researchers
have realized the problem of internal living space will affect the work of the teacher to reduce efficiency.
Therefore, we have studied the design of living space in the room. Suan Sunandha Rajabhat University To
support the most effective use. Research Objectives 1. To study the physical data in the room, faculty 47
and 2. To find out how to arrange furniture layout in the room. Method Study information from related
textbooks and research papers. Study data by field survey. And design a 3D model furniture map with
inquiries. The results of the exchange of opinions expressed by the four faculty members are equally
valid. And teachers in the field have concluded that. Bring B and C concepts together and develop them
to meet the needs and requirements of users to achieve the highest efficiency, so the format D is a
summary of the layout of furniture in this article. This research suggestion is the implementation of the
concept. The theory of physical environment planning from many experts has been adapted to provide a
furniture layout that meets the needs of computer science instructors for architectural purposes only.
Interested people can apply as appropriate.
Keywords: Layout furniture,Interior Design,Office plan
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บทนํา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดกอสรางอาคารตอเติมอาคาร 47 มีบางสาขายายจาก
หองทํางานเดิมเพื่อเขาไปใชพื้นที่ภายในอาคารขางตน พื้นที่หองพักอาจารยมีลักษณะเปนรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา มีความแคบ
และลึก อีกทั้งภายในหองมีหองน้ําและเคานเตอรลางจาน ทําใหมีขอจํากัดในการจัดการพื้นที่ ซึงเปนพื้นที่ที่ยากตอการจัดวาง
เฟอรนิเจอร เชน โตะทํางาน ตูเอกสารตางๆ และเครื่องใชไฟฟาที่เกี่ยวของกับการทํางาน เปนตน
แนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมกับพื้นที่ใชสอยภายในอาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ไดอยางเหมาะสมกับการใชงาน เพื่อรองรับการใชงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ผูวิจัยเนนคนหารูปแบบ
การออกแบบพื้นที่ใชสอยภายในอาคาร แนวทางการจัดวางผังเฟอรนิเจอรภายในหองพักอาจารยที่เหมาะสมกับการใชงาน
กอใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีในที่ทํางานและเพื่อเปนพื้นที่ใชสอยตนแบบในการจัดวางผังเฟอรนิเจอรภายในหองพักอาจารยสาขา
อื่นๆ
ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงจัดทําโครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมกับพื้นที่ใชสอยภายในอาคาร 47
ไดอยางเหมาะสมกับการใชงาน โดยผลวิจัยเสร็จสิ้นจะเปนประโยชนตอการวางแผนการการจัดรูปแบบภายในหองพักอาจารย
อาคาร 47 ซึ่งถาไมเกิดงานวิจัยชิ้นนี้จะสงผลกระทบทางลบ โดยอาจทําใหประสิทธิภาพในการทํางานของอาจารยลดลง
ขอบเขตงานวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้เนื่องจากมีขอจํากัดของเวลาและอุปกรณตางๆ จึงเปนการศึกษาการออกแบบพื้นที่ใชสอย
ภายในหองพักอาจารยสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบสถาปตยกรรม อาคาร47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร เทานั้น
สํ า หรั บ งานวิ จั ย เป น การออกแบบในการจั ด วางเฟอร นิ เ จอร ที่ ใ ช ภ ายในห อ งพั ก อาจารย โ ดยผ า น
กระบวนการออกแบบอยางเหมาะสม 3 แบบ โดยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการนําเสนอชิ้นงาน สอบถามความพึงพอใจ
และขอเสนอแนะอาจารยสาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบสถาปตยกรรม และนํามาสรุปผลการออกแบบที่
เหมาะสมสอดคลองกับการใชงานเพื่อใหบรรลุตามจุดประสงคตั้งไว
ตัวแปรของงานวิจัย
ตัวแปรอิสระ : การใชงานที่มีประสิทธิภาพ ไดแก ความเปนสวนตัว มีฟงชั่นการใชงานตามความเหมาะสม เชน พื้นที่
สวนกลาง พื้นที่เก็บเอกสาร ชิ้นงานนักศึกษา
ตั ว แปรตาม : แนวทางการจั ด วางผั ง เฟอร นิ เ จอร ภ ายในห อ งพั ก อาจารย เพื่ อ รองรั บ กั บ การใช ง านได อย า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
ประชากรและกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง
หองพักอาจารยสาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พื้นที่การวิจัย
หองพักอาจารย อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เสนอแนะแนวทางการออกแบบ
สรุปผลและเสนอแนะแนวทางการออกแบบที่เหมาะสมสอดคลองกับการใชงานเพื่อรองรับกับ การใช งานได อยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
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การกําหนดระยะและเนื้อที่กับขนาดสัดสวนมนุษย พื้นหองหองพักอาจารยจะจัดกลุมอยูกับพื้นที่สํานักงาน
ซึ่งมีพฤติกรรมการใชงานใกลเคียงกัน (กิติ สินธุเสก)เมื่อมีบุคคลที่ 2 ที่ 3… เขามาสัมผัสติดตอดวย ความสัมพันธระหวางแตละ
บุค คลจะเป นตั วกําหนดโดยธรรมชาติ วาบุ ค คลเหล านั้นจะเวนระยะห างจากกันมากนอยเท าไหร สามารถใกล ชิ ด อยู ใ น
Personal Space หรืออยูรอบๆระยะ Personal หรืออยูหางกันในระยะของสังคม (Social Distance) หรือไกลออกไปไม
เกี่ยวของกันเลย (Public Distance) ระยะระหวางบุคคลนี้มีความจําเปนในการออกแบบเพื่อกําหนดตําแหนงของสวนตางๆ
ระยะหางและพื้นที่สวนรวมใหเพียงพอสําหรับบรรจุผูใชสอย ซึ่งมีความเกี่ยวของกันในระดับตางๆกันได นอกจากนี้ เพื่อการ
ออกแบบในขั้นรายละเอียดเมื่อเนื้อที่ใชสอยมีจํากัดอาจจําเปนในการออกแบบสิ่งปดลอม (Enclosure) กั้นหรือบังสวนเพื่อ
สรางความเปนสวนตัวใหเกิดแกผูใชสอย
(วิมลสิทธิ์ หรยางกูร)การแสดงความเปนสวนบุคคลมนุษยไดอาศัยสิ่งตางๆในสภาพแวดลอมในการกําหนดขอบเขต
หรือแสดงวาเปนอาณาเขตครอบครองของตน สวนพื้นที่สํานักงานเชนเดียวกัน ผูที่ทํางานภายในสํานักงานมักแสดงเอกลักษณ
สวนบุคคลดวยการจัดสภาพแวดลอมที่เปนการแสดงวาเปนอาณาเขตครอบครองของตน ไมวาจะเปนการจัดระเบียบบนโตะ
ตนเอง การมีสิ่งประดับตกแตงบนโตะทํางาน เปนตน
แนวคิดในการออกแบบการจัดวางผังเฟอรนิเจอรพื้นที่สํานักงาน(เลอสม สถาปตานนท)อางถึงสวนแนวความคิดของ
ชาวอเมริกัน จะจัดเฟอรนิเจอรไวริมหองชิดผนังหรือใกลผนัง ที่วางที่ตองการจะพอเหมาะกับการทํางานหรือการใชสอย ทุกสิ่ง
ทุกอยางจะวัดไดและมีมาตรฐาน ซึ่งพื้นที่ในการทํางานไมไดหมายถึงบริเวณนั่งทํางานเพียงอยางเดียว แตรวมไปถึงการที่
จะตองยืดขา ผลักตัวออกจากขอบโตะ ชวงกวางของพื้นที่ใชงานที่พอดี คือ ที่วางเมื่อยืดแขนออกไปขางหลัง และยืดขาออกไป
ขางหนาแลวยังไมชนฝาหรือคนอื่นนั้นเปนพื้นที่ที่เหมาะสม (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร)ในการออกแบบและวางแผนสภาพแวดลอม
กายภาพ ยอมตองคํานึงถึงบทบาทของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่สัมพันธกับอาณาเขตใชสอยตางๆตองพิจารณาวาอาณาเขตใดที่
ครอบครองโดยบุคคลหรือกลุมใดโดยเฉพาะ และควรจัดสภาพแวดลอมกายภาพอยางไรเพื่อไมใหเกิดการลวงล้ําโดยบุคคลอื่น
การจัดสภาพแวดลอมออกเปนเขตยอยๆตามลําดับความเปนเขตสาธารณะและเขตสวนตัว เชน อาณาเขตสาธารณะ อาณา
เขตกึ่งสาธารณะ และอาณาเจตสวนตัว ดังที่นิวแมน (New-man,1972:9) ในหนังสือ Defensible Space ไดเสนอไวสําหรับการ
ปองกันการลวงล้ําเขาไปในอาณาเขตครอบครอง
ในการจัดวางผัง สํานักงานหลั งจากศึ กษาพฤติ กรรมของผูใ ชและการใช งานแล ว ควรคํ านึง ถึงอุปกรณที่ใ ชภายใน
สํานักงาน เชนอุปกรณเครื่องใชไฟฟา เครื่องปริ้นเตอร เครื่องคอมพิวเตอร หรืออุปกรณสื่อสารอื่นๆ โดยมีการจัดวางตําแหนง
ที่สามารใชได งายและสะดวก เนื่องจากอุปกรณเหลานี้จะใชเป นของสวนกลางคือทุกคนสามารถเขามาใชได ดัง นั้นจึงควร
คํานึงถึงการใชงานที่มีความสะดวกและปลอดภัย
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาขอมูลทางกายภาพภายในหองพักอาจารยอาคาร 47
2. เพื่อหาแนวทางการจัดวางผังเฟอรนิเจอรภายในหองพักอาจารยที่เหมาะสมกับการใชงาน
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัย นี้ เ ป นการศึ กษาแนวทางการออกแบบพื้ นที่ ใ ช ส อยภายในห องพั กอาจารย อาคาร 47 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อรองรับกับการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยวิธีการศึกษาขอมูล
จากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ศึกษาขอมูลโดยการสํารวจภาคสนาม และทําการออกแบบผังเฟอรนิเจอรจําลอง 3
แบบ พรอมสอบถามความคิดเห็น การวิจัยจึงมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
1. การรวบรวมขอมูล
ขั้นตอนที่ 1 ลงพื้นที่สํารวจสภาพแวดลอมทางกายภาพของหองพักอาจารยและสอบถามความตองการเบื้องตนจาก
อาจารยสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่องานสถาปตยกรรม
ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมขอมูลเบื้องตนด วยการทบทวนวรรณกรรมเบื้องตนจากเอกสาร ตํ ารา ทบทวนแนวคิ ด
ทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนที่ 3 จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการสัมภาษณจากอาจารยสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่องาน
สถาปตยกรรม
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2. การวิเคราะหขอมูล
1.ศึกษาวิเคราะหขอมูลทางกายภาพของพื้นที่ภายในหองพักอาจารย ขนาด ความกวาง ยาว สูง บรรยากาศภายใน
เพื่อนําไปเขาโปรแกรมวิเคราะหการจัดวาง ออกแบบเปนแนวทาง
2.ศึกษาขอมูลพฤติกรรมอาจารยสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่องานสถาปตยกรรม เปนกลุมใชงาน ในสวนของ
ลักษณะการใช งาน ความตองการพื้ นฐานในการใชพื้ นที่ โดยลํ าดับ การใชงานเพื่อใหการใชง านมีประสิ ทธิภ าพสูงสุ ด ควร
คํานึงถึงเรื่องอุปกรณสํานักงานที่มีการใชไฟฟามาเกี่ยวของ เชน เครื่องคอมพิวเตอร ปริ้นเตอร หรือ อุปกรณสื่อสารตางๆ โดย
วางแผนการจัดวางตําแหนงอยางชัดเจน
3.ขึ้นการออกแบบและพัฒนาแบบโดยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตัวชวยในการออกแบบพื้นที่ภายในหองพัก
อาจารย และจัด วางรู ป แบบผั ง เฟอร นิ เ จอร 3 แบบ เพื่ อ เป นทางเลื อกสํ า หรั บ สาขาเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร เ พื่ องาน
สถาปตยกรรม นําไปสอบถามถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะและสรุปแบบใหเหลือเพียงแบบเดียวเพื่อนํามาพัฒนาแบบที่
เหมาสม
4.นําแบบที่ไดทําการสรุปในครั้งแรกมาพัฒนารูปแบบพื้นที่ใชสอยภายใน การจัดวางเฟอรนิเ จอรที่เหมาะสมเพื่ อ
นําไปใชในการจัดวางผังภายในหองพักอาจารย
ผลการวิจัย
การวิจั ย แนวทางการออกแบบพื้ นที่ ใ ช ส อยภายในห อ งพั ก อาจารย อาคาร 47 คณะเทคโนโลยี อุต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อรองรับกับการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด มีวัตถุประสงค คือ 1. เพื่อศึกษาขอมูล
ทางกายภาพภายในหองพักอาจารยอาคาร 47 2. เพื่อหาแนวทางการจัดวางผังเฟอรนิเจอรภายในหองพักอาจารยที่เหมาะสม
กับการใชงาน
จากกการลงพื้นที่วิเคราะหทางกายภาพ ศึกษาขอมูล แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ นํามาวิเคราะหและออกแบบการจัด
วางผั งเฟอรนิเ จอรห องพั กอาจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเ พื่องานสถาปต ยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จํานวน 3 แบบ(ภาพที่1) เพื่อเปนทางเลือกใหอาจารยในสาขา ทําการสอบถามความคิดเห็น
และขอเสนอแนะไดวา มีความเห็นชอบในรูปแบบการจัดวางผัง B จํานวน 2 ทาน เนื่องจากรูปแบบนี้มีลักษณะที่ทุกคนนั่งหัน
หลังติดกําแพง เปนความเชื่อและตามหลักจิตวิทยาที่วาเวลานั่งทํางานโดยไมเกิดความระแวงขางหลัง และการจัดวางผัง C
จํานวน 2 ทาน ใหเหตุผลวา มีลักษณะการจัดวางดูเปนออฟฟตนอยที่สุด ถึงแมวาจะดูคอนคางแนนแตยังเปนระยะที่สามารถ
ทํางานได มีจุดเดนที่มีพื้นที่วางโซฟาสําหรับนั่งคุยงานได และมีขอเสนอแนะที่วาควรเปลี่ยนเคานเตอรลางจานเปนบารเพื่อทํา
เปนมุมกาแฟ
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ภาพที่ 1 ภาพแสดงการจัดวางผังเฟอรนิเจอรหองพักอาจารย
ที่มา : ดวงใจ ลิ้มศักดิ์ศรี
ภาพที่1 แสดงถึงการจัดวางเฟอรนิเจอรทั้ง 3 แบบ แบบA เปนการจัดวางเฟอรนิเจอรทีมีการกระจายตัวไมติดกัน
เพื่อใหเกิด Space ความเปนสวนตัวของแตละบุคคล แบบB เปนการจัดแบบแบบกลุม คือมีโตะทํางานติดกันเพื่อใหพื้นที่มี
ระบบมากขึ้น และมีฉากกั้นทุกโตะเพื่อใหความเปนสวนตัวยังมีอยู และแบบ C เปนการนํารูปแบบ A และ B มาผสมผสานกัน
เพื่อใหมีความเปนสวนตัวและมี Space ของแตละคนอยู และยังเพิ่มพื้นที่สวนโซฟาไวสําหรับนั่งคุยงานได
สรุปและอภิปรายผล
จากการไดแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นทั้ง 4 ทาน มีความเห็นดวยทั้งสองรูปแบบที่เทากัน ดังนั้น ผูวิจัยและอาจารย
ในสาขาไดขอสรุปวา ใหนําแนวคิดรูปแบบ B และ C มารวมและพัฒนาเพื่อใหสอดคลองกับการใชงานและความตองการของ
ผูใชใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุด
ผูวิจัยไดนํารูปแบบการจัดวางผังเฟอรนิเจอร B และ C มาพัฒนาออกแบบเพื่อใหตรงกับการใชงานและตอบโจทยผู
ใชไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดรูปแบบการจัดวางผัง D (ภาพที่2) ขึ้นมา โดยมีการปรับเปลี่ยนโตะทํางานใหหันหลังไปทาง
กําแพงทั้งหมด และปรับเปลี่ยนเคานเตอรลางจานเปนบารทําเปนโซนมุมกาแฟ ใชแนวคิด(วิมลสิทธิ์ หรยางกูร)การออกแบบ
การจัดวางผังสภาพแวดลอมทางกายภาพออกเปน พื้นที่สาธารณะ พื้นที่กึ่งสาธารณะ และพื้นที่สวนตัว ดังที่นิวแมน (Newman,1972:9) ในหนังสือ Defensible Space ไดเสนอไวสําหรับการปองกันการลวงล้ําเขาไปในอาณาเขตครอบครอง ในพื้นที่
ทํางานมีความเปนสวนตัว มีพื้นที่กึ่งสาธารณะสําหรับการทํากิจกรรมรวมกันระหวางอาจารยในสาขา

ภาพที่ 2 ภาพแสดงการจัดวางผังเฟอรนิเจอรหองพักอาจารยที่มีการพัฒนาแบบจาก 3 แบบแรก
ที่มา : ดวงใจ ลิ้มศักดิ์ศรี
ขอเสนอแนะ
การวิจั ย แนวทางการออกแบบพื้ นที่ ใ ช ส อยภายในห อ งพั ก อาจารย อาคาร 47 คณะเทคโนโลยี อุต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อรองรับกับการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ในวิจัยนี้เปนการนําแนวคิด ทฤษฎีใน
การจัดวางผังวางสภาพแวดลอมทางกายภาพจากผูเชี่ยวชาญหลายๆทานมาปรับใชเพื่อวางผังเฟอรนิเจอรที่ตอบสนองความ
ตองการใชงานของอาจารยสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่องานสถาปตยกรรมเทานั้น ผูที่สนใจสามารถนําไปประยุกตใชหรือ
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สามารถนําไปปรับในการใชงานจริงกับหองพักอาจารยสาขาอื่นได หรือสํานักงานที่มีพื้นที่คอนขางจํากัดหรือการนําผลการวิจัย
ไปพัฒนาแนวคิด หรือทฤษฎีในสาขาวิชาที่เกี่ยวของได
เอกสารอางอิง
เลอสม สถาปตานนท . (2558). องคป ระกอบ : สถาปต ยกรรมพื้น ฐาน. กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิม พแห งจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
กิติ สิ นธุเ สก. (2550). การออกแบบภายในพื้ น ฐาน หลั ก การพิ จ าณาเบื้ อ งต น . กรุ ง เทพมหานคร: สํ านั กพิ ม พ แ ห ง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
วิม ลสิ ท ธิ์ หรยางกูร . (2541). พฤติ ก รรมมนุ ษ ยกั บ สภาพแวดล อ ม. กรุ ง เทพมหานคร: สํ านั กพิ ม พ แ ห ง จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
ผุสดี ทิพทัส. (2541). เกณฑในการออกแบบสถาปตยกรรม. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อคนหาเทคนิคการแปลที่ใชในการแปลหนังสือเรื่อง "แฮรรี่ พอตเตอร กับเด็กตอง คํา
สาป ภาคหนึ่งและสอง" แตงโดย เจ เค โรวลิ่ง ตนฉบับภาษาอังกฤษและ แปลเปนภาษาไทยโดย สุมาลี โดยการศึกษาครั้งนี้
วิเคราะห โดยใชทฤษฎีการแปลของ Mildred L. Larson (1998) ในการศึกษานี้ผูวิจัยเทคนิคการแปลผูแปลใชจํานวน 29
ประเภท ดังนี้ 1. การแปลแบบตรงตัว 2. การแปลความหมายโจงแจงเปนความหมายแฝง 3. การแปลความหมายแฝง เปน
ความหมายโจงแจง 4. การแปลความหมายกวางเปนความหมายแคบ 5. การแปลความหมาย แรกเปนความหมายรอง 6. การ
แปลความหมายคลายคลึง 7. การแปลกรรมวาจกเปนกรรมวาจก 8. การแปลสรรพนาม 9. การแปลความหมายควบ 10.การ
แปลคํายอ

11. การแปลลักษณะนาม 12. การแปลคําคู 13. การแปลภาพพจน 14. การแปลคํายืมถาวร 15. การ

แปลคํายืมโดด 16. การแปลคํายืมพรอมลักษณะนาม 17. การแปลคํายืมพรอมคํากวางและคําขยายบอกรูปแบบ 18. การแปล
คํายืมพรอมคํากวางและคําขยายบอกหนาที่ 19. การแปลคํายืมพรอมคําแปล 20. การแปลสํานวนเปนสํานวน 21. การ
แปลภาษาธรรมดาเปนสํานวน 22. การแปลสํานวนเปนภาษา ธรรมดา 23. การแปลเปนสิ่งมีชีวิต 24. การแปลแสลง เปน
แสลง 25. การแปลแสลงเปนภาษาธรรมดา 26. การแปลเปนปฏิเสธ 27. การแปลเนนเกินจริง 28. การแปลคําแสดงอารมณ
และ 29. การแปลคําเลียนเสียงธรรมชาติ การวิเคราะเทคนิคการแปลทั้งหมดที่พบผูวิจัยไดแบงจุดแข็งของการแปลออกเปน 3
กลุม คือ 1. ความถูกตอง 2. ความชัดเจน และ 3. ความเปนธรรมชาติ สุดทายผูวิจัยไดนําเสนอขอคิดเห็นสําหรับการศึกษา ที่
สามารถจะทําตอไปได
คําสําคัญ: การวิเคราะหการแปล , แฮรรี่ พอตเตอร กับ เด็กตองคําสาป ภาคหนึ่งและสอง, เทคนิคการแปล, การสื่อสารขาม
วัฒนธรรม
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An Analysis of Translation Techniques of "HARRY POTTER AND THE CURSED
CHILD PART ONE AND TWO" by J. K. ROWLING,
Translated from English to Thai
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Abstract
The purpose of this research was to investigate the translation techniques of "Harry Potter and
the cursed child, Part One and Two", by J. K. Rowling from English to Thai by Sumalee. The Theories used
in the analysis of this study were mainly based on the work of Mildred L. Larson (1998). In this study, 29
translation techniques were found; 1. One to One Equivalent, 2. Explicit to Implicit, 3. Implicit to Explicit,
4. Generic to Specific, 5. Primary Sense and Secondary Sense, 6. Synonyms, 7. Passive to Passive 8.
Pronouns, 9. Fixed Collocation, 10. Abbreviations, 11. Classifiers, 12. Doublets, 13. Images, 14. Borrowed
Words 15. Loan Words without Modification 16. Loan Words with Classifiers, 17. Loan Words, along with
Generic Terms, Modified as to Form, 18. Loan Words, along with Generic Terms, Modified as to Function,
19. Loan Words to their Translation, 20. Idioms to Idioms, 21. Common Expression to Idioms, 22. Idioms to
Common Expression, 23. Personification, 24. Slangs to Slangs, 25. Slangs to Common Expressions, 26.
Negative Antonyms, 27. Common Expression to Hyperboles, 28. Emotive Terms, and 29. Onomatopoeia.
The analysis can be divided into three categories; 1) correctness, 2) clarity, and 3) naturalness. at the end
of the study, recommendations are provided for further study.
Keywords: Analysis of Translation Techniques, Harry Potter and the Cursed Child Part One and Two,
translation Techniques, Cross-Cultural Communication
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บทนํา
การแปลคือการเปลี่ยนรูปของภาษาจากรูปหนึ่งมาเปนอีกรูปหนึ่งของภาษาอื่น เชน การแปลรูปแบบภาษาอังกฤษ
เปนรูปแบบภาษาไทย ซึ่งรูปแบบนั้นไมไดหมายถึงตัวภาษาเพียงอยางเดียวแตยังหมายถึงขนบ- ธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต
วัฒนธรรม และอื่นๆที่เกี่ยวของ ซึ่งแทรกอยูกับตัวภาษาตนทางดวย เพราะฉะนั้นการแปลภาษาหนึ่งมาเปนอีกภาษาหนึ่งนั้น ผู
แปลไมเพียงแตตองมีความรูทางดานภาษาของทั้งสองภาษาเทานั้น แตผูแปลยังตองเขาใจองคประกอบทางวัฒนธรรมตางๆที่
กลาวใวในขางตนอยางเขาใจเพื่อที่ผูแปลจะไดแปลรูปแบบภาษาหนึ่งมาสูอีกรูปแบบของอีกภาษาหนึ่งถายทอดผานการแปลทั้ง
ตัวภาษาและองคประกอบทางวัฒนธรรมและตองทําใหผูอานฉบับแปลแลวนั้นสามารถเขาใจไดอยางครบถวน
การศึกษานี้เปนการวิเคราะหเทคนิคการแปลตางๆ ที่ผูแปลนํามาใชในการแปล วรรณกรรม เรื่อง "แฮรรี่ พอตเตอร
กับเด็กตองคําสาบ ภาคหนึ่งและสอง" ซึ่งวรรณกรรม ตนฉบับนั้นแตงเปนภาษา อังกฤษ ในป 2016 โดย เจ เค โรวลิ่ง (J.K.
Rowing) จอหน ทิฟฟานี (John Tiffany) ในรูปแบบบทละคร เวทีที่เขียนบทโดย แจ็ก ทอรน (Jack Thorne) ในการ นี้
สํานักพิมพนามมีบุคสไดรับเลือกใหเปนผูจัดการแปลเปนภาษาไทยและจัดจําหนายในประเทศไทย จึงทําใหวรรณกรรมฉบับนี้
มีความแตกตางจากวรรณกรรมอื่นๆ ผูวิจัยจึงไดเลือกวรรณกรรมฉบับนี้เพื่อมาศึกษาเทคนิคทางดานการแปลเพื่อศึกษาวามี
ปจจัยใดบางที่ ทําใหการแปลจากภาษาตนทางมาสูภาษาปลายทางไดอยางเปนธรรมชาติและยังคงความหมายของภาษาตน
ทางไดอยางครบถวน โดยผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการศึกษาครั้งนี้ ดังตอไปนี้
1. ทฤษฎีการแปล (The Translation Theory)
สํานักงานราชบัณฑิตยสถานใหความหมายของการแปลวา "การถายความหมายจากภาษาหนึ่งมาเปน อีกภาษาหนึ่ง"
ลาซัน Larson (1998) ใหคํานิยาม "การแปล" วาเปนกระบวนการใน การถายความหมายจาก ภาษาตนทาง (Source
Language) ไปสูภาษาของผูรับปลายทาง (Receptor Language) ซึ่งมีปจจัยตางๆ ที่ตองคํานึงถึงหลายอยาง เชน คําศัพท
โครงสรางทางไวยกรณ สถานการณในการสื่อสาร และบริบททาง สังคมของภาษาตนทางดวย
1.1 กระบวนการการแปล
ลาซันไดนําเสนอหนังสือชื่อวา ทฤษฎีการแปลบนพื้นฐานความหมาย (Meaning-Based Translation
Theory) ซึ่งกลาววา การแปลคือการเปลี่ยนรูปสัญลักษณ (Larson 1998, p.3) และขยายความเพิ่มเติมวา การแปลที่ดี โดย
หลักการแลวจะตองถายความหมายจากเอกสารจากภาษาตนทางไปสูเอกสารของผูรับปลายทาง
โดยที่เมื่อผูอานสามารถ
เขาใจความหมายที่ผูเขียนภาษาตนทางตองการจะสื่อหลังจากที่อานเอกสารที่รับการแปลแลวไดอยางครบถวนสมบูรณ การ
แปลจากภาษาตนทางไปสูภาษาปลายทาง (Target Language) นั้นมีปจจัยหลายอยางที่ไดกลวมากอนหนานี้แลว ไมวาจะเปน
เรื่องของ คําศัพย โครงสราง ทางภาษา สถานการณในการสื่อสาร บริบททางสังคม ซึ่งสามารถอธิบายเพิ่มเติมไดวา การแปล
นั้นไมไดแปลแคความหมายของคําศัพทเทานั้น แตการแปลจะตองถายทอดบริบททางวัฒนธรรมของภาษาตนทางใหผู รับ
ภาษาปลายทางเขาใจในบริบททางวัฒนธรรมที่มีความแตกตางกันดวย ซึ่งลาซันไดนําเสนอแผนภูมิกระบวนการการแปลดัง
ตอไปนี้
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แผนภูมิที่ 1 กระบวนการการแปล (The Process of Translation, ลาซัน, 1998)
ภาษาตนทาง
(source Language)

ภาษาผูรับปลายทาง
(Receptor Language)

ความหมาย
MEANING

ความหมาย
MEANING

คนหาความหมาย
(Discover the Meaning)

บรรยายความหมายอีกครั้ง
(Re-express the Meaning)

ความหมาย
MEANING
2. โครงสรางทางความหมายภาษา (The Semantic Structure of Language)
ในทางทฤษฎีภาษาศาสตรนั้นความหมายภาษามีโครงสรางที่สําคัญอยูสามโครงสรางประกอบไปดวย 3 ระบบ
ดังตอไปนี้
2.1. ระบบคํา (Morphology) ซึ่งเปนหนวยที่เล็กที่สุดของหนวยความหมาย (morpheme) มารวมกันเปนคํา
(word) ซึ่งคําตางๆในภาษาก็จะมีการแบงประเภทของคํา เชน คํานาม คํากิริยา คําคุณศัพท เปนตน
2.2. ระบบโครงสรางประโยค (Syntax) ทุกภาษาจะไวยกรณในการเรียงคําเขาดวย กัน เชน ระบบประธาน กิริยา
กรรม (subject verb object) ระบบ กรรม กิริยา ประธาน (object verb subject) หรือ ระบบ กิริยา ประธาน กรรม (verb
subject object) และในทุกๆ ภาษาการพูดแบบเต็มประโยค การพูดแบบยอ การเลาเรื่องที่บอกอดีต ปจจุบัน หรืออนาคต
(Times) การบอกสิ่งตางที่เกี่ยวของกับ กาล (Tenses)
2.3. ระบบความหมาย (Semantics) ทุกๆภาษาในโลกจะมีระบบความหมายที่ใกลเคียงกันมากที่สุดโดยที่ทุก
ภาษาจะมีความหมายทุกอยางครบถวน ตามจุดประสงคของการใชในภาษานั้นๆซึ่งขึ้นอยูกับวัฒนธรรม ขนบธรรม เนียม
ประเพณี และวิถีชีวิตของคนที่ใชภาษานั้นถึงแมวาสิ่งของบางอยางที่มีอยูในภาษาหนึ่งแตไมเคยมีในอีกภาษาหนึ่งก็จะมี วิธีการ
ในการบัญญัติศัพท การยืมคําเพื่อ ชวยใหทุกภาษาจะไดมีคําที่มีความหมายใกลเคียงกันและคลายคลึงกัน
นักภาษาศาสตรเชื่อวาทุกภาษามีโครงสรางลึก (deep structure) และโครงสรางผิว (surface structure) ซึ่งแตละ
ภาษามีความเฉพาะตัวที่ไมเหมือนกัน (idiolect) ซึ่งเจาของภาษา (native speakers) จะมีโครงสรางเหลานี้อยูแลว โดย
เริ่มตน จากความคิดและสื่อความหมายนั้นออกมาเปนภาษา ตัวอยางเชนผูพูดตองการขอยืมปากกาจากเพื่อนก็อาจจะสามารถ
แสดง โครงสรางผิวออกมาไดหลายอยาง เชน
- ขอยืมปากกาหนอย
- อุย ลืมเอาปากกามา
- เธอมีปากกาอีกดามรึเปลา
ซึ่งจะเห็นไดวาความคิดหรือโครงสรางผิวเดียวกัน แตผูพูดสามารถแสดงออกทางภาษาหรือโครงสรางผิวไดหลายรูป
แบบใหเหมาะสมกับสถานการณ บางครั้งในโครงสรางลึกนั้น คํานามที่ใชแทน คน สัตว สิ่งของ และสรรพสิ่งในโลก คํากิริยาใช
แสดงการกระทํา คําวิเศษณและคําคุณศัพยใชแสดงจํานวนและคุณภาพแตในโครงสรางผิวรูปของภาษาจะไมจําเปน ตองเปน
รูปแบบทางไวยกรณ เดียวกันก็ได อาทิเชน
- ผูวิจัยคิด (โครงสรางลึก)
การคิดของผูวิจัย (โครงสรางผิว)
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3. ทฤษฎีการสื่อสารขามวัฒนธรรม
(The Cross-Cultural Communication Theory)
Mahi (1993, p.1) กลาววา การสื่อสารหมายถึงการสงผานสาร (Message) จากผูสงสาร (Sender) ถึงผูรับสาร
(Receiver) โดยที่สารนั้นจะตองมีความคงอยูของขอมูล (Information) ใวใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปไดสารนั้นตนทางจะถูก
สงจากความคิดของผูสงสารถึงปลายทางคือความคิดของผูรับสารซึ่งหลังจากที่สารนั้นสงมาที่ความคิดของผูรับสารจะเกิดการ
ตีความ (Interpret) และการตีความนี้จากองคเปนผลมาจากประสบการณของตัวผูรับสารมาประกอบในการตีความขอมูลการ
ที่ จะทําใหการสื่อสารสามารถประสบความสําเร็จในการสงขอมูลนั้นทั้งตัวผูรับและสงสารจะตองมีบริบททางสังคมที่รวมกันอยู
จึงจะทําใหกระบวนการการตีความของผูรับสารเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพและไดรับขอมูลที่ครลถวนสมบูรณ
ในกรณีที่การสื่อสารสารนั้นผูสงและผูรับไมไดมีบริบททางสังคมรวมกันมากอน ผูสงและผูรับสารตองเขาใจบริบททาง
สังคมของอีกฝายและนําไปใชในการตีความขอมูล เพื่อใหกสรสื่อสารนั้นเปนไปไดอยางครบถวนสมบูรณในการแปลก็เชนเดียว
กันผูแปลตองมีความเขาใจในตัวภาษาและองคประกอบตางๆ ของภาษาตนฉบับและภาษาปลายทางเปนอยางดีจึงจะสามารถ
ถายทอดความหมายและพลวัตนของการสื่อสารไดอยางมี ประสิทธิภาพ
Pokasamrit (2001, p. 8) กลาวถึงลักษณะงานแปลที่ดีนั้นจะตองมีหลักการที่สําคัญ 3 ประการและยังเปนหลักการ
ในการประเมินวางานแปลนั้นมีคุณภาพเปนอยางไร ดังตอไปนี้
1. ความถูกตอง ผูแปลจะตองสามารถที่จะถายทอดความหมายไดอยางสมบูรณและถูกตองโดยที่ผูแปลจะ
ตองไมตอเติม ตัดทอน หรือใสความคิดเห็นของผูแปลเองลงไป และจะตองคงบรรยากาศหรือรสชาติของภาษาเหมือนกับตน
ฉบับ ดวย
2. ความชัดเจน ผูแปลตงสามารถนําเสนองานแปลออกมาโดยการใชเทคนิคการเขียนและเรียบเรียง การ
เลือกใชคําใหเหมาะสมที่ผูอานจะสามารถเขาใจไดเพราะในบางครั้งตนฉบับใชภาษาที่มีความสลับซับซอนมากซึ่งผูแปลตอง ใช
ทักษะและประสบการณเปนอยางมาก
3. ความเปนธรรมชาติ ในงานแปลที่ดีนั้นผูอานในภาษาปลายทางตองไมรูสึกในทันทีวาเปน การแปลที่มา
จากภาษาอื่นอาจจะเปนเพราะโครงสรางของภาษาที่ใชคําศัพทตางๆมีความเปนธรรมชาติของ ภาษาปลายทาง
วิธีดําเนินการวิจัย
เอกสารที่ใชในการดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยนี้ใชเอกสารซึ่งเปนหนังสือจํานวนสองเลมคือ
1. หนังสือตนฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง "แฮรรี่ พอตเตอร ตอน เด็กที่ถูกสาป ภาคหนึ่งและสอง" ประพันธ โดย เจ เค
โรลลิ่ง ซึ่งประพันธ ในรูปแบบบทละครเวที
2. หนังสือแปลฉบับภาษาไทยเรื่อง "แฮรรี่ พอตเตอร ตอนเด็กที่ถูกสาป ภาคหนึ่งและสอง" ประพันธ โดย เจ เค
โรลลิ่ง ซึ่งประพันธในรูป แบบบทละครเวที แปลโดย สุมาลี
ระเบียบวิธีวิจัย
เอกสารที่ใชในการดําเนินการวิจัยทั้งจะถูกนํามาวิเคราะหและเปรียบเทียบ ดวยการใชทฤษฎีการแปลของ Larson
(1998) ผลที่ไดจะถูกวิเคราะหและจัดกลุม
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การเก็บขอมูล
ผูวิจัยเปรียบเทียบตนฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลเปนภาษาไทยในระดับประโยคตอประโยค เพื่อวิเคราะหหา
เทคนิคตางๆในการแปลของ Larson (1998)
ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ผูวิจัยเริ่มดําเนินการวิจัยโดยการศึกษาทฤษฎีการแปลตางๆ และการวิเคราะหขอมูลการแปล
2. ผูวิจัยนําทฤษฎีตางๆ ที่ไดมาเปนแนวทางในการวิเคราะหขอมูล เพื่อหาเทคนิคการแปล
3. ผูวิจัยนําผลการวิจัยที่ไดมาแบงประเภทตามเทคนิคการแปล ตามแนวทฤษฎีการแปล
4. ผูวิจัยนําเทคนิคการแปลตางมาวิเคราะหเพื่อหาจุดเดนของงานแปลตามแนวทางลักษณะของงานแปลที่ดี
5. สุดทาย ผูวิจัยไดนําเสนอบทสรุป ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะใวในบทที่ 5
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยเปรียบเทียบตนฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลเปนภาษาไทยในระดับประโยคตอประโยคเพื่อวิเคราะหหาเทค
นิคตางๆ ในการแปลของ Larson (1998) เปนแนวทางในการวิเคราะห็ขอมูล
การนําเสนอขอมูล
1. ในการนําเสนอขอมูลในบทที่ 4 ผูวิจัยนําเสนอเทคนิคตางๆเรียงลําดับกันไป โดยแตละเทคนิคจะนําเสนอเปน 3
สวน คือ 1) คําจํากัดความของเทคนิค 2) ตารางแสดงการเปรียบเทียบภาษาตนฉบับและ ภาษาปลายทางพอมคําอธิบาย และ
3) สรุป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาเทคนิคการแปลตางๆ ที่นํามาใชในการแปลวรรณกรรมเรื่อง "แฮรรี่ พอตเตอร กับเด็กตองคําสาปภาค
หนึ่งและสอง" แปลโดย สุมาลี
2. เพื่อคนหาวาเทคนิคการแปลตางๆมีจุดเดนอยางไรที่ทําใหการแปลจากภาษาตนทางสูภาษาปลายทางไดอยางเปน
ธรรมชาติกรอบแนวคิดในการวิจัย
ผลการวิจัย
ในผลการวิเคราะหขอมูลในบทที่ 4 นี้ ผูวิจัยพบวาเทคนิคในการแปลที่ผูแปลใชในแปลมีทั้งหมด 29 เทคนิค โดยจะ
นํา เสนอตามเทคนิคตางๆ ดังนี้
1. การแปลแบบตรงตัว 2. การแปลความหมายโจง แจงเปนความหมายแฝง 3.
การแปล ความหมายแฝงเปนความหมายโจงแจง 4. การแปลความหมาย กวางเปนความหมายแคบ 5. การแปล
ความหมายแรก เปนความหมายรอง 6. การแปลความหมาย คลายคลึง 7. การแปลกรรมวาจกเปนกรรมวาจก 8.
การแปลสรรพนาม 9. การแปลความหมายควบ 10. การแปลลักษณะนาม 11. การแปลคําคู 12. การแปลภาพพจน
13. การแปลคํายืมถาวร 14. การแปลคํายืมพรอมลักษณะนาม 15. การแปลคํายืมพรอมคํากวางและคําขยายบอก
รูปแบบ 16. การแปลคํายืม พรอมคํากวางและคําขยายบอกหนาที่ 17. การแปลคํายืมพรอมคําแปล 18. การแปลสํา
นวนเปนสํานวน 19. การแปล ภาษาธรรมดาเปนสํานวน 20. การแปลสํานวนเปนภาษาธรรมดา 21. การแปลเปน
สิ่งมีชีวิต 22. การแปลแสลง เปนแสลง 23. การแปลแสลงเปนภาษาธรรมดา 24. การแปล เปนปฏิเสธ 25. การแปล
เนนเกินจริง 26. การแปลคํา แสดงอารมณ และ 27. การแปลคําเลียนเสียง ธรรมชาติ
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การนําเสนอขอมูลในแตละเทคนิคจะประกอบดวยกัน 3 สวนคือ 1) คําจํากัดความของเทคนิค นั้นๆ 2) ตารางแสดง
ตัวอยางการเปรียบเทียบระหวางภาษาตนทาง ภาษาปลายทาง และคําอธิบาย ในทุกๆ ตัวอยาง
1. การแปลแบบตรงตัว (One to One Equivalent)
การแปลแบบตรงตัว คือ การแปลที่ทั้งสองภาษามีคําที่มีความหมาตรงกัน โดยอางอิงจากคําศัพทที่บัญญัตโดยสํานัก
งานราชบัณฑิติยสภา
ตารางที่ 1 ตัวอยางการแปลแบบตรงตัว
ภาษาตนทาง
ภาษาแปล
ALBUS: We're ready to put our อัลบัส : เราพรอมจะเสี่ยงชีวิต ครับ
lives at risk.

หมายเหตุ
แปลแบบตรงตัว

2. การแปลความหมายโจงแจงเปนความหมายแฝง (Explicit to Implicit)
การแปลความหมายโจงแจงเปนความหมายแฝง คือ การแปลภาษาตนฉบับที่แสดงความหมาย ใวอยางโจงแจง
(Explicit) แตผูแปลอาจใชเทคนิคแสดงแตความหมายแตไม แสดงรูป (Implicit)
ตารางที่ 2 ตัวอยางการแปลความหมายโจงแจงเปนความหมายแฝง
ภาษาตนทาง
ภาษาแปล
หมายเหตุ
อัลบัส: แตตอนนี้ผมทวมทนดวยความ ผูแปลไมแปลสรรพนามเพราะรูวาใคร
ALBUS: But right now I'm
overflowing with it - it must be รูสึกนี้นี่ครับ - ตองเปนเพราะของขวัญ
the kind gift this moldy blanket ผาหมขึ้นรา ที่พอเมตตา ใหมาแนๆ
that did it ...
3. การแปลความหมายแฝงเปนโจงแจง (Implicit to Explicit)
การแปลความหมายแฝงเปนโจงแจง คือ บางครั้งภาษาตนฉบับอาจจะไมไดแสดงรูปใว (Implicit) แตเมื่อผูแปลแปล
ออกมาอาจแสดงรูปของความหมายใหเห็นโจงแจง (Explicit) ซึ่งทําให เกิดภาษา ปลายทางมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ตารางที่ 3 ตัวอยางการแปลความหมายแฝงเปนโจงแจง
ภาษาตนทาง
ภาษาแปล
สกอรเปยส (มีควันออกมาจากหู) : ขอบใจ
SCORPIUS (as smoke come
มากนะที่อยูเพื่อกินขนมของฉัน อัลบัส
out of his ears): THANK YOU
FOR STAYING FOR MY SWEETS,
ALBUS.

หมายเหตุ
ผูแปลใสคําวา "กิน" เพื่อทํา ให
เขาใจมากขึ้น

4. การแปลความหมายกวางเปนความหมายแคบ (Generic to Specific)
การแปลความหมายกวางเปนความหมายแคบ คือ บางกรณีผูแปลจะใชเทคนิค การใชคําที่มีความ หมายแคบ
(Specific) มาแทนความหมายกวาง (Generic) ในภาษาตน ฉบับดวยตองการใหมีลักษณะเปน ธรรมชาติในภาษาปลายทาง
ใหมากที่สุด
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ตารางที่ 4 ตัวอยางการแปลความหมายกวางเปนความหมายแคบ
ภาษาตนทาง
ภาษาแปล
HARRY and LILY put their hands แฮรรี่และ ลิลี่จับรถเข็นของ อัลบัส on ALBUS's trolley - GINNY joins จินนี่เดินเคียงขางรถเข็นของเจมส JAMES's Trolley - together, the
แลวทั้งครอบครัวก็วิ่งตรงไปที่แผงกัน
family run hard into the barrier.

หมายเหตุ
คําวา "join" แปลใหแคบลงเปน "เดิน
เคียงขาง"

5. การแปลความหมายแรกเปนความหมายรอง (Primary Sense and Secondary Sense)
การแปลความหมายแรกเปนความหมายรอง คือ การแปลบางครั้งผูแปลอาจจะไมไดใชความหมายตรงตัวเมื่อแปลคํา
นั้นๆ เชน "run" หมายถึง "วิ่ง" ซึ่งเปนความหมายหลัก ( Primary Sense ) แตเมื่อคํานี้อยูใน บริบทอื่น อาจจะไมไดแปลวา
วิ่งในตัว อยาง เชน "He runs a small business." ในบริบทนี้ผูแปลอาจจะแปลวา "เขาประกอบธุรกิจเล็กๆ" run ในบริบทนี้
ตองแปลวา "ประกอบ" ซึ่งเปนความ หมายรอง (Secondary Sense)
ตารางที่ 5 ตัวอยางการแปลเปนความหมายรอง
ภาษาตนทาง
ภาษาแปล
She indicates a door. Suddenly เธอชี้ไปที่ประตู ทันใดนั้น ก็ไดยินเสียง
they have a noise.

หมายเหตุ
ความหมายตรงของ "have" คือ "มี"
แตในบริบทนี้ผูแปล แปลวา "ไดยิน"

6. การแปลความหมายคลายคลึง (Synonyms)
การแปลความหมายคลายคลึง คือ การเลือกใชคําที่มีความหมายไกลเคียงกัน (Synonym) ในการแปลภาษาตนทาง
และภาษาปลายทาง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนที่คุนเคยและเปนธรรมชาติของภาษาปลายทาง
ตารางที่ 6 ตัวอยางการแปลความหมายคลายคลึง
ภาษาตนทาง
ภาษาแปล
หมายเหตุ
ROSE (spotting ALBUS's loving โรส (สังเกตเห็นสายตา อัลบัส จับจองกบ ช "concentrate"
look at the Chocolate Frog):
อกโก- แลตอยางหลงไหล) อัล เราตองมี
มีความหมายคลายกับ "สมาธิ"
AL. We need to concentrate. สมาธินะ
7. การแปลกรรมวาจกเปนกรรมวาจก (Passive to Passive)
การแปลกรรมวาจกเปนกรรมวาจก คือ การแปลที่ผูแปลกรรมวาจก (Passive Voice)ของภาษา ตนทางเปน กรรม
วาจก (Passive Voice) ของภาษาปลายทางก็ได ถากรรมวาจกนั้นเขากับบริบทใน ภาษา ปลายทางที่ไดกลาวมาแลวในขอ 8
แตในปจจุบัน ภาษาอังกฤษตนทางมีอิทธิพลมากขึ้นกับภาษาไทย ทําใหภาษาไทยมีการใชกรรมวาจกในเชิงบวกดวย ดัง
ตัวอยางเชน "She was awarded ..." แปลวา "เธอไดรับรางวัล"
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ตารางที่ 9 ตัวอยางการแปลกรรมวาจกเปนกรรมวาจก
ภาษาตนทาง
ภาษาแปล
รถสองคันมีคนเข็นคือเด็กชายสองคน
They're being pushed by two
boys, JAME POTTER and ALBUS เจมส พอตเตอรและอัลบัส พอตเตอร
POTTER, their mother, GINNY,
จินนี่แมของ เด็กทั้งคูเดิน ตามมาติดๆ
follow after.

หมายเหตุ
แปลกรรมวาจกเปน กรรมวาจก

8. การแปลสรรพนาม (Pronouns)
การแปลสรรพนาม คือ การแปลสรรพนามของภาษาตนทาง (ภาษาอังกฤษ)เปนภาษาปลาย ทาง (ภาษาไทย)นั้น
จะตองไมดูแครูปเทานั้น ตองดูความหมายควบคูไปดวย เนื่องจากภาษาไทยมี ความซับซอนมาก ซึ่งขึ้นอยูกับบริบทนั้นๆดวย
ตารางที่ 11 ตัวอยางการแปลสรรพนาม
ภาษาตนทาง
ภาษาแปล
HERMIONE: You say lame, he หนูวาเฉิ่ม พอเขาวาเลิศ สวน แมวา - อะไร
says glorious, I say กลางๆระหวางสองคนนั่นแหละ
somewhere in between.

หมายเหตุ
ผูแปลแปล "You" เปน "หนู" และ
"he" เปน "พอ" เพื่อใหเขาใจ มาก
ขึ้น

9. การแปลแบบคําควบ (Fixed Collocation)
การแปลแบบคําควบ คือ การแปลภาษาปลายทางโดยใชคําความหมายควบซึ่งหมายถึงคําที่เกิดควบคูกัน และเรียง
ลําดับคงที่ทุกครั้ง ซึ่งในกลุมคําเหลานี้เมือแยกออกจากกันกลุมคํายอยเหลานั้นอาจจะไมมีความหมายเลยก็ไดซึ่งการใชคําเหลา
นี้ ทําใหการแปลมีความเปนธรรมชาติของภาษาปลายทางไดเปนอยางดี
ตารางที่ 12 ตัวอยางการแปลความหมายควบ
ภาษาตนทาง
ภาษาแปล
เอม็อส
AMOS: A Memorial? I am not
จดจําลําลึกหรือฉันไมสนใจเรื่อง
interest in a memorial - not
anymore...
รําลึก อะไรทั้งนั้น

หมายเหตุ
แปลเปนคําควบ

10. การแปลลักษณะนาม (Classifiers)
การแปลลักษณะนาม คือ การแปลคํานามจากภาษตนฉบับมาเปนคําบอกชนิดของ คําวาเปน คน สัตว สิ่งของ หรือ
อื่นๆ ซึ่งภาษาไทยมีอยูหลายคํา เพื่อความสละสลวยของ ภาษาปลายทาง
ตารางที่ 10 ตัวอยางการแปลลักษณะนาม
ภาษาตนทาง
ภาษาแปล
There's cheering from the
เหลานักเรียนบานสิริธิริน สงเสียง
SLYTHERINS as he joins them
เชียร เมื่อเขาเดินไปสมทบ

หมายเหตุ
ใชลักษณะนาม "บาน"
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11. การแปลแบบคําคู (Doublets)
การแปลแบบคําคู คือ การแปลโดยใชคําคู (Doublets) ที่มีความหมายคลายกันซึ่งใชรวมกันเสมอและเรียงลําดับ
คงที่ เสมเพื่อใหสํานวนที่แปลออกมามีความสละสลวยของภาษาปลายทางมากขึ้น
ตารางที่ 11 ตัวอยางการแปลคําคู
ภาษาตนทาง
Amongst the hustle and
bustle, two large cages rattle
on top of two laden trolleys

ภาษาแปล
ทามกลางความจอกแจกจอแจกรงนก
ขนาด ใหญสองกรงสั่นกราวอยูบนกอง
สัมภาระ ที่เทินสูงอยูในรถเข็นสองคัน

หมายเหตุ
แปลเปนคําคู

12. การแปลภาพพจน (Images)
การแปลภาพพจน คือ การแปลที่ผูแปลใสภาพพจนลงไปเพื่อใหเกิดอารมณรวมที่เทาเทียมกันกับภาษาตนทางและ
ทําใหเกิดรสชาติทางภาษาควบคูไปกับการเขาใจความหมายดว
ตารางที่ 12 ตัวอยางการแปลภาพพจน
ภาษาตนทาง
ภาษาแปล
แฮรรี่รีบเรงเขามาในหอง รอยขวนที่
... Harry enters in rush. He is
แกม มีเลือดไหล ซิบๆ
bleeding from a graze on his
cheek.

หมายเหตุ
แปลใหเห็นวาเลือดคอยๆ ไหลออกมา

13. การแปลคํายืมถาวร (Borrowed Words)
การแปลคํายืมถาวร คือ การแปลที่ผูแปลแปลคําที่ยืมมาจากภาษาตนทางและไดรับความนิยมอยางแพรหลายใน
ภาษาปลายทางและกลายเปนสวนหนึ่งของภาษานั้นแลวโดยที่ไมสามารถหาคําอื่นที่มีความหมายใกลเคียงมาแทนคํานั้นได ใน
ภาษไทยเรียกคําเหลานั้นวา คํายืมถาวร เชน น็อต ไอสกรีม ลิฟต เปนตน
ตารางที่ 13 ตัวอยางการแปลคํายืมถาวร
ภาษาตนทาง
ภาษาแปล
หมายเหตุ
TROLLEY WITCH: Anything from แมมดรถเข็น
ใชคํายืมถาวร
the trolley, dear? Pumpkin
รับอะไรไหมจะเด็กๆพายฟก ทอง
Pasty? Chocolate Frog? Cauldron กบชอกโกแลต หรือเคกหมอ ใหญไหม
Cake?
14. การแปลคํายืมพรอมลักษณะนาม (Loan Words with Classifiers)
การแปลคํายืมพรอมลักษณะนาม คือ การแปลที่ตองใชคําขยายหรือลักษณะนาม (classifiers) เพื่อใหผูอานภาษา
ปลาย ทางได เขาใจวาหมายถึงอะไร และบางครงในธรรมชาติของภาษาปลายทาง จะตองมีวักษณะนามกํากับใวเสมอ
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ตารางที่ 14 ตัวอยางการแปลคํายืมพรอมลักษณะนาม
ภาษาตนทาง
ภาษาแปล
And maybe - I could come แลวบางที พออาจจะไปหา ลูก - กับผาผืน นี้ find you - and it - on
คืนวันฮาโลวีน
Hallows' Eve.

หมายเหตุ
"คืน" เปนลักษณะนาม

15. การแปลคํายืมพรอมคํากวางและคําขยายบอกรูปแบบ
(Loan Words, along with Generic Terms, Modified as to Form)
การแปลคํายืมพรอมคํากวางและคําขยายบอกรูปแบบ คือ การแปลคํายืมโดยการเพิ่มคําขยายที่บอกรูปแบบของคํา
ยืมนั้น
ตารางที่ 15 ตัวอยางการแปลคํายืมพรอมคํากวางและคําขยายบอกรูปแบบ
ภาษาตนทาง
ภาษาแปล
หมายเหตุ
... some Boomslang skin and
... มีแตคราบงูพิษบูมซะแลงกับแมลงวัน "บูมซะแลง" เปนคํายืม "งูพิษ" เปน
lacewing flies, ...
ปกลูกไม ...
การอธิบายรูปแบบ
16. การแปลคํายืมพรอมคํากวางและคําขยายบอกหนาที่
(Loan Words,along with Generic Terms, Modified as to Function)
การแปลคํายืมพรอมคํากวางและคําขยายบอกหนาที่ คือ การแปลคํายืมโดยการเพิ่มคําขยายที่บอกหนาที่การใชงาน
ของคํายืมนั้น
ตารางที่ 16 ตัวอยางการแปลคํายืมพรอมคํากวางและคําขยายบอกหนาที่
ภาษาตนทาง
ภาษาแปล
เครื่องชวยเดินสี่ขาถูกเสกใหมี ชีวิตไหม
Walker frames are conjured
into life, knitting wool in
พรมถักตองมนตร จน ยุงเหยิง ...
enchanted into chaos, ...

หมายเหตุ
"Walker" แปลเปนคํายืม "เครื่องชวย
เดินสี่ขา" เปนการอธิบายบอกหนาที่

17. การแปลคํายืมเปนคําแปล (Loan Words to their Translation)
การแปลคํายืมเปนคําแปล คือ การแปลคํานามเฉพาะของภาษาตนฉบับโดยที่ไมมีการคงรูปของคํายืมนั้นๆ
ตารางที่ 17 ตัวอยางการแปลคํายืมพรอมคําแปล
ภาษาตนทาง
ภาษาแปล
Maybe with a drink in the Leaky อาจจะคุยพลางดื่มพลางที่รานหมอ
Cauldron?
ใหญรั่วก็ได

หมายเหตุ
แปลคํายืมเปนคําแปล

18. การแปลสํานวนเปนสํานวน (Idioms to Idioms)
การแปลสํานวนเปนสํานวน คือ การแปลสํานวนของภาษาตนฉบับมาเปนสํานวนของภาษาปลายทางที่มีความหมาย
คลายคลึงกัน
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ตารางที่ 18 ตัวอยางการแปลสํานวนเปนสํานวน
ภาษาแปล
หมายเหตุ
ภาษาตนทาง
ALBUS: Listen, I've got quite a
อัลบัส
แปลสํานวนของภาษาตนฉบับ เปน
lot of packing to do, and you
พอครับ ผมมีอะไรตองจัดใสหีบอีก สํานวนไทยที่มีความหมาย เทาเทียม
undoubtedly have Ministry work เยอะเลย พอเอง ก็คงมีงานกระทรวง กัน
coming out of your ears, so ...
ทวมหัว ทวมหูแลว เพราะฉะนั้น
19. การแปลภาษาธรรมดาเปนสํานวน (Common Expressions to Idioms)
การแปลภาษาธรรมดาเปนสํานวน คือ การแปลที่ผูแปลแปลภาษาธรรมดาของภาษาตนฉบับมาเปนสํานวนในภาษา
ปลายทาง
ตารางที่ 19 ตัวอยางการแปลภาษาธรรมดาเปนสํานวน
ภาษาตนทาง
ภาษาแปล
หมายเหตุ
HARRY: If you answer the gossip, แฮรรี่
แปลเปนสํานวนไทยที่มี ความหมาย
you feed the gossip....
ถานายตอบโตเรื่อง ซุบซิบ นินทาก็ เทาเทียมกัน
เทากับเติมเชื้อไฟใหมัน
20. การแปลสํานวนเปนภาษาธรรมดา (Idioms to Common Expressions)
การแปลสํานวนเปนภาษาธรรมดา คือ การแปลที่ผูแปลแปลสํานวนเปนภาษาธรรมดาอาจจะ เปนพราะวาไมมี
สํานวนของภาษาปลายทางที่มีความหมายใกลเคียงกันกับสํานวนของภาษาตนฉบับจึงทําใหผูแปลใชภาษาธรรมดาแทน
ตารางที่ 20 ตัวอยางการแปลสํานวนเปนภาษาธรรมดา
ภาษาตนทาง
ภาษาแปล
หมายเหตุ
RON: Honestly, FRED and
รอน
แปลสํานวนจากภาษาตน ฉบับเปน
GEORGE ran a book.
พูดจริงๆ เฟร็ดกับจอรจถึงขนาดตั้ง วง ภาษาธรรมดา
เดิมพันเลยดวย
21. การแปลเปนสิ่งมีชีวิต (Personification)
การแปลเปนสิ่งมีชีวิต คือ การแปลบริบทของสิ่งไมมีชีวิตมาเปนบริบทของสิ่งที่มีชีวิตเปนความคิดสรางสรรคของผู
แปลที่จะทําใหงานแปลมีความสละสลวยตามธรรมชาติของภาษาปลายทางและยังไดอรรถรสทางภาษาอีกดวย
ตารางที่ 21 ตัวอยางการแปลเปนสิ่งมีชีวิต
ภาษาตนทาง
ภาษาแปล
Brooms sail up, including
ไมกวาดทุกอันลอยขึ้นมารวมทั้งไม
SCORPIUS's. Only ALBUS is left
กวาด ของสกอรเปยสดวย มีแตอัลบัส
with his broom on the floor.
คนเดียวที่ไมกวาด ยังนอน อยูบนพื้น

หมายเหตุ
แปลคําวา "ไมกวาด" ซึ่งเปน
สิ่งไมมีชีวิตเปนสิ่งที่มีชีวิต
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22. การแปลแสลงเปนแสลง (Slangs to Slangs)
การแปลแสลงเปนแสลง คือ การแปลแสลงของภาษาตนฉบับเปนแสลงของภาษาปลายทางที่มีความหมายใกลเคียง
กันเพื่อคงรสชาติของภาษาใว
ตารางที่ 22 ตัวอยางการแปลแสลงเปนแสลง
ภาษาตนทาง
ภาษาแปล
ALBUS: But just say ...
อัลบัส แตติ๊ตางวา

หมายเหตุ
แปลแสลงภาษาตนฉบับเปน แสลงของ
ภาษาปลายทาง

23. การแปลแสลงเปนภาษาธรรมดา (Slangs to Common Expressions)
การแปลแสลงเปนภาษาธรรมดา คือ การแปลที่ผูแปลแปลแสลงเปนภาษาธรรมดาอาจจะเปนเพราะวาไมมีแสลงของ
ภาษา ปลายทางที่มีความหมายใกลเคียงกันกับแสลงของภาษาตนฉบับ จึงทําใหผูแปลใชภาษา ธรรมดาแทน
ตารางที่ 23 ตัวอยางการแปลแสลงเปนภาษาธรรมดา
ภาษาตนทาง
ภาษาแปล
HOGWARTS will be the making
ฮอกวอตสจะทําใหลูกกาวหนาขึ้น
of you, ALBUS.

หมายเหตุ
แปลแสลงภาษาตนฉบับเปน ภาษา
ธรรมดาของภาษา ปลายทาง

24. การแปลเปนปฏิเสธ (Negative Antonyms)
การแปลเปนปฏิเสธ คือ การแปลที่มีการเปลี่ยนโครงสรางจากประโยคบอกเลาเปนประโยคปฏิเสธหรือประประโยค
ปฏิเสธเปนประโยคบอกเลา โดยขึ้นอยูกับความเหมาะสมและเปนธรรมชาติของภาษาปลาย ทาง
ตารางที่ 24 ตัวอยางการแปลเปนปฏิเสธ
ภาษาตนทาง
ภาษาแปล
ROSE: Mum, I can't give a
โรส: แมคะ หนูจะไปบอกรักอาจารย
professor love!
ไดอยางไร

หมายเหตุ
แปลประโยคปฏิเสธเปน ประโยคบอก
เลา

25. การแปลเนนเกินจริง (Common expression to Hyperboles)
การแปลเนนเกินจริง คือ การแปลที่ผูแปลแปลภาษาธรรมดาเปนภาษากลาวเกินจริงแตมีความหมายลึกของบริบท
นั้นๆอยู และยังทําใหงานแปลนั้นมีความสละสลวยออกรสชาติของภาษาปลายทางดวย
ตารางที่ 25 ตัวอยางการแปลเนนเกินจริง
ภาษาตนทาง
ภาษาแปล
HAGRID: Scarrawhat? He picks
แฮกริด
up UNCLE VERNON's gun.
อําหิดอะไรนะ (เขาดึงปนจาก มือ
Haven't seen one of these for a ลุงเวอรนอน) ไม ไดเห็นของแบบ นี้ตั่ง
while.
แตปมะโว แลว

หมายเหตุ
แปลเปนสํานวนเกินจริง
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26. การแปลคําแสดงอารมณ (Emotive Terms)
การแปลคําแสดงอารมณ
คือ
การแปลที่ผูแปลใสคําซึ่งแสดงอารมณซึ่งอาจจะไมปรากฏอยูในตนฉบับแตมี
ความหมาย ลึกของบริบทนั้นๆอยู และยังทําใหงานแปลนั้นมีความสละสลวยออกรสชาติของภาษาปลายทางดวย
ตารางที่ 26 ตัวอยางการแปลคําแสดงอารมณ
ภาษาตนทาง
ภาษาแปล
ROSE: On the contrary, it's
โรส: ตรงกันขาม นาตื่นเตนจะ ตายไป
exciting. ...

หมายเหตุ
"นา" แสดงวาความรูสึก และ "จะ
ตายไป" บงบอกระดับของ อารมณวา
มาก

27. การแปลคําเลียนเสียงธรรมชาติ (Onomatopoeia)
การแปลคําเลียนเสียงธรรมชาติ คือ การแปลคําที่เขียนแทนเสียงตามธรรมชาติ เชนเสียงสัตว เสียงอุทานเสียงวัตถุ
กระทบกัน เปนตน ผูแปลจะตองแปลใหเปนคําเลียนเสียงธรรมชาติจากภาษาตนฉบับมา เปนคําเลียนเสียงของภาษาปลายทาง
ตารางที่ 27 การแปลคําเลียนเสียงธรรมชาติ
ภาษาตนทาง
ภาษาแปล
ALBUS:
อัลบัส
What? James!
อาว เจมส!

หมายเหตุ
แปล "What?" เปน "อาว" ซึ่งเปนคํา
อุทานของ ภาษาไทย

สรุปและอภิปรายผล
สรุปผล
จากการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาเทคนิคการแปลที่ผูแปลใชในการแปลวรรณกรรมบทละครเวที เรื่อง "แฮรรี่ พอตเตอร
กับเด็กตองคําสาป ภาคหนึ่งและสอง" ประพันธโดย เจ เค โรวลิ่ง ดําเนินการแปล จากตนฉบับ ภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
โดย สุมาลี ในบทที่ 4 นั้น ปรากฏการใชเทคนิคการแปลทั้งหมด 27 เทคนิค
หลังจากที่ไดเทคนิคการแปลมาแลว ผูวิจัยนํามาสังเคราะหเพื่อหาจุดแข็งของผูแปล ซึ่งผูแปลพบจุดแข็งของงานแปล
ชิ้นนี้ 3 ประการดวยกัน ซึ่งงตรงกับคุณลักษณะงานแปลที่ดี 3 ประการ ที่ไดกลาวใวแลว ในบทที่ 2 คือความถูกตองความ
ชัดเจน และความเปนธรรมชาติผูวิจัยจะขอนําเสนอจุดแข็งแตละประการพรอมกับเทคนิคตางๆ ที่ทําใหเกิดจุดแข็งในการแปล
นั้น
อภิปรายผล
ในการอภิปลายผลผูวิจัยจะแบงเทคนิคที่พบออกเปน 3 หัวขอดวยกันคือ 1. ความถูกตอง 2. ความชัดเจน และ 3.
ความเปนธรรมชาติ ซึ่งในแตละหัวขอจะประกอบไปดวยเทคนิคและการอภิปราย
1. ความถูกตอง
ผูวิจัยสรุปไดวาผูแปลทําใหงานแปลชิ้นนี้มีความถูกตองตามลักษณะงานแปลที่ดีจากโดยเทคนิคทั้ง 3 แบบดังนี้ 1.
การ แปลแบบตรงตัว 2. การแปลความหมายแรกเปนความหมายรอง และ3. การแปลคํายืมถาวร
2. ความชัดเจน
ผูวิจัยสรุปไดวาผูแปลทําใหงานแปลชิ้นนี้มีความชัดเจนตามลักษณะงานแปลที่ดีจากโดยเทคนิคทั้ง 10 แบบขางตน
ดังนี้ 1. การแปลความหมายแฝงเปนความหมายโจงแจง 2. การแปลความหมายกวางเปนความ หมายแคบ 3. การแปล
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ลักษณะ นาม 4. การแปลภาพพจน 5. การแปลคํายืมพรอมลักษณะนาม 6. การแปลคํา ยืมเปนคําแปล 7. การแปลคํายืม
พรอมคํากวาง และคําขยายบอกหนาที่ 8. การแปลสํานวนเปนภาษาธรรมดา 9. การแปลแสลงปนภาษาธรรมดา 10 การแปล
คําแสดงอารมณ
3. ความเปนธรรมชาติ
ผูวิจัยสรุปไดวาผูแปลทําใหงานแปลชิ้นนี้มีความเปนธรรมชาติตามลักษณะงานแปลที่ดีจากโดยเทคนิคทั้ง 13 แบบดัง
นี้ 1. การแปลความหมายโจงแจงเปนความหมายแฝง 2. การแปลความหมายคลายคลึง 3. การ แปลกรรมวาจกเปนกรรม
วาจก 4. การแปลสรรพนาม 5. การแปลความหมายควบ 6. การแปลคําคู 7. การแปล สํานวนเปนสํานวน 8. การแปลเปน
สิ่งมีชีวิต 9. การแปลภาษาธรรมดาเปนสํานวน 10. การแปลแสลง เปนแสลง 11. การแปลเปนปฏิเสธ 12. การแปลเนนเกิน
จริง 13. การ แปลคําเลียนเสียงธรรมชาติ
หลังการอภิปรายผลจากคุณสมบัติของงานแปลที่ดี ทําใหสามารถสรุปไดวางานแปลวรรณกรรมบทละครเวทีเรื่อง
"แฮรรี่ พอตเตอรกับเด็กตองคําสาป ภาคหนึ่งและสอง" ที่ประพันธโดย เจ เค โรวลิ่ง ซึ่งแปลโดย สุมาลี ชิ้นนี้เปนงานแปล ที่ดี
และมีคุณภาพครบถวนตามเกณฑการวิเคราะหลักษณะงานแปลที่ดีทั้งสามประการ คือความถูกตอง ความชัดเจน และความ
เปนธรรมชาติในภาษาปลายทาง
ขอเสนอแนะ
การสื่อสารขามวัฒนธรรมก็เปนอีกหนึ่งปจจัยที่ผูแปลตองคํานึงถึงเปนอยางมาก ดวยผูแปลตองมีความเขาใจวาภาษา
หนึ่ง เปนอุปกรณอยางหนึ่งซึ่งเกิดจากการที่มนุษยตองการสื่อสารในวัฒนธรรมหนึ่ง เมื่อผูแปลตองการที่แปลภาษาหนึ่งมาเปน
อีกภาษาหนึ่ง ผูแปลจจะตองมีความรูความเขาใจไมใชแคตัวภาษาเทานั้นแตผูแปลจะตองเขาใจวัฒนธรรมของทั้งสองภาษาอีก
ดวยจึงจะทําใหงานแปลนั้นเปนงานแปลที่ดีและมีคุณภาพ
จากงานวิจัยนี้นี้ผูวิจัยศึกษาเฉพาะงานแปลของวรรณกรรมบทละครเวที เรื่อง "แฮรรี่ พอตเตอร กับเด็กตองคําสาป
ภาคหนึ่งและสอง" ประพันธโดย เจ เค โรวลิ่ง ดําเนินการแปลจากตนฉบับภาษาอังกฤษ เปนภาษาไทย โดย สุมาลี ภายใต
กรอบทฤษฎีการแปลของ Larson (1998) ซึ่งการประพันธบทละครเวทีชิ้นนี้มีความเฉพาะในแงของโครงสรางงานเขียน ที่มี
ความแตกตางจากวรรณกรรมประเภทอื่นๆ เทคนิคตางๆที่พบในการแปลวรรณกรรมชิ้นนี้อาจจะมีความแตกตางจากวรรณ
กรรม ประเภทอื่นๆซึ่งผูวิจัยหวังวาการศึกษาเรื่องของการแปลชิ้นนี้อาจจะเปนประโยชนกับผูที่สนใจและอาจจะเปนแนวทาง
สําหรับผูที่ตองการจะศึกษาในเรื่องของการแปลในอนาคต
การสื่อสารขามวัฒนธรรมก็เปนอีกหนึ่งปจจัยที่ผูแปลตองคํานึงถึงเปนอยางมาก ดวยผูแปลตองมีความเขาใจวาภาษา
หนึ่งเปนอุปกรณอยางหนึ่งซึ่งเกิดจากการที่มนุษยตองการสื่อสารในวัฒนธรรมหนึ่ง เมื่อผูแปลตองการที่แปลภาษาหนึ่งมาเปน
อีกภาษาหนึ่งผูแปลจจะตองมีความรูความเขาใจไมใชแคตัวภาษาเทานั้น แตผูแปลจะตองเขาใจวัฒนธรรมของทั้งสองภาษาอีก
ดวยจึงจะทําใหงานแปลนั้นเปนงานแปลที่ดีและมีคุณภาพ
จากงานวิจัยนี้นี้ผูวิจัยศึกษาเฉพาะงานแปลของวรรณกรรมบทละครเวที เรื่อง "แฮรรี่ พอตเตอร กับเด็กตองคําสาป
ภาคหนึ่งและสอง" ประพันธโดย เจ เค โรวลิ่ง ดําเนินการแปลจากตนฉบับภาษาอังกฤษ เปนภาษาไทย โดย สุมาลี ภายใต
กรอบ ทฤษฎีการแปลของ Larson (1998) ซึ่งการประพันธบทละครเวทีชิ้นนี้มีความเฉพาะในแงของโครงสรางงานเขียนที่มี
ความ แตกตางจากวรรณกรรมประเภทอื่นๆ เทคนิคตางๆที่พบในการแปลวรรณกรรมชิ้นนี้ อาจจะมีความแตกตางจาก
วรรณกรรม ประเภทอื่นๆ ซึ่งผูวิจัยหวังวาการศึกษาเรื่องของการแปลชิ้นนี้อาจจะเปนประโยชนกับผูที่สนใจและอาจจะเปน
แนวทางสําหรับ ผูที่ตองการจะศึกษาในเรื่องของการแปลในอนาคต
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การสํารวจความคิดเห็นตอการจัดเตรียมเอกสารการเรียนการสอน
ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ปาจรีย ปตตพงศ
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บทคัดยอ
ปจจัยหนึ่งที่ชวยสงเสริมคือคุณภาพของกระบวนการเรียนการสอนคือ การจัดเตรียมเอกสารการสอน แผนการสอน
รายละเอียดของรายวิชา ตารางสอน คูมือตางๆ เปนตน ซึ่งเปนปจจัยสนับสนุนที่ชว ยใหนกั ศึกษาสามารถเตรียมความพรอมกอน
เขาเรียน ติดตามเนื้อหาระหวางเรียน เขาถึงวิธีการประเมินผลไดดียิ่งขึ้น นอกจากนีต้ ามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการ
ที่เปนเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence หรือ EdPex) ไดกําหนดใหการรับฟงเสียงสะทอนจากลูกคา ซึ่ง
ในที่นี้คือนักศึกษา เปนหนึ่งกลไกที่สําคัญในกระบวนการพัฒนาคุณภาพของการศึกษา ซึ่งงานวิจัยนี้มี วัตถุประสงคเพื่อสํารวจความ
คิดเห็นตอการจัดเตรียมเอกสารการเรียนการสอนภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และเพื่อนําผลสํารวจที่ได
ไปปรับปรุงกระบวนการจัดเตรียมเอกสารการเรียนการสอนภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ตอไป การวิจัย
ในครั้งนี้ ไดสํารวจความคิดเห็นนักศึกษาเภสัชศาสตร ในการไดรับ บริการการจัดเตรียมเอกสารการเรียนการ สอน ซึ่งไดเก็บ
รวบรวมกลุมตัวอยางจากนักศึกษาชั้นปที่ 2 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาชีวเคมีและรายวิชา
ชีวเคมีปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา 2559 จํานวนทั้งสิ้น 130 คน โดยใชแบบสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาในการจัดเตรียม
เอกสารการเรียนการสอน จากการศึกษาพบวา วิชาชีวเคมีนั้นนักศึกษาเห็นดวยกับการไดรับเอกสารประกอบการสอนควบคูกับการ
บรรยายทุกครั้ง ในระดับความคิด เห็นที่สูงที่สุดจากทุกหัวขอของการสํารวจ กลาวคือไดคะแนน 4.5 + 0.7
ซึ่งแสดงใหเห็นวา
นักศึกษาเห็นถึงความสําคัญของการมีเอกสารประกอบการบรรยายมากกวาทรัพยากรอื่นๆ สําหรับวิชาชีวเคมีปฏิบัติการนั้นพบวา
นักศึกษาใหความสําคัญกับการมีคูมือปฏิบัติการมากที่สุด
เนื่องจากผลสํารวจความคิดเห็นในเรื่องการเรียนการสอนปฏิบัติการ
จําเปนตองมีคูมือปฏิบัติการนั้น นักศึกษาใหความเห็นดวยในระดับคะแนนมากที่สุดคือ 4.6 + 0.6 ในสวนของความพึงพอใจใน
ภาพรวมของวิชาชีวเคมี มีคาเฉลี่ยในระดับความพึงพอใจ 4.35 + 0.65
ซึ่งอยูในชวงพึงพอใจมากถึงมากที่สุด สําหรับความพึง
พอใจในภาพรวมของของการจัดเตรียมเอกสารการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีวเคมีนั้นอยูในระดับความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด
ดวยคะแนน 4.45 + 0.58 ผลการวิจัยดังกลาวจะไดนํามาใชในการปรับปรุงพัฒนางานดานการเตรียมเอกสารการเรียนการสอน
ในปการศึกษาตอไป
คําสําคัญ: เอกสารการเรียนการสอน, การสํารวจ, ความพึงพอใจ, การใหบ ริการทางการศึกษา
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An Opinion Survey of Teaching-Learning Material Preparation of Department of
Biochemistry, Faculty of Pharmacy, Mahidol University
Pajaree Pattapong
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email: pajaree.pat@mahidol.ac.th

Abstract
A factor affecting teaching and learning quality is the preparation of teaching-learning materials. The
materials such as teaching document, handout, course syllabus, course schedules, and handbook are
supporting materials that can facilitate students for their study preparation, course following, and assessment
criteria and methods. In addition, Education Criteria for Performance Excellence (EdPex) determines that the
voice of customer (voice of students) is one of the key role in the process of education quality improvement.
The aims of this research are to survey the opinion of of teaching-learning material preparation of Department
of Biochemistry, Faculty of Pharmacy, Mahidol University and to use the survey results for teaching-learning
material preparation improvement. The survey was performed with 130 second year students who enrolled in
the biochemistry and biochemistry laboratory classes by using the opinion survey of teaching-learning
material preparation. The results indicated that the most agreement is the receiving of handout or teaching
material before or at the beginning of the class with the average 4.5 + 0.7 for biochemistry course. For
biochemistry laboratory, the most agreement is the providing laboratory handout with the average score 4.6 +
0.6. For satisfaction, the overall satisfaction score of biochemistry class is 4.35 + 0.65 for teaching-learning
material preparation and the overall satisfaction score of biochemistry laboratory class is 4.45 + 0.5. The
results of this survey will be used for education quality improvement in the process of teaching-learning
material preparation development.
Keywords: teaching-learning materials, survey, satisfaction, education service
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บทนํา
ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนหนวยงานหนึ่งที่รับผิดชอบดานการเรียนการสอนแกนักศึกษา
เภสัชศาสตร ซึ่งการเรียนการสอนหลักๆ นั้นจะดําเนินการสอนในรายวิชาชีวเคมี ซึ่งเปนรายวิชาบรรยาย และวิชาชีวเคมีปฏิบัติการ
ซึ่งเปนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ โดยจะจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาชั้นปที่ 2 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ทั้งนี้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานอกจากจะขึ้นกับปจจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตรการสอน อาจารยผูสอน และนักศึกษาในหลักสูตรเปน
หลักแลว ปจจัยอื่นๆ ที่เปนทรัพยากรที่เกื้อหนุนในกระบวนการเรียนการสอน เชนการไดรับเอกสารประกอบการสอนไดทันเวลาที่
จะเขาเรียน หรือการจัดเตรียมอุปกรณเกื้อหนุนตางๆ ใหนักศึกษาสามารถเตรียมความพรอมกอนเขาเรียนหรือ เขาปฏิบัติการนั้น มี
ความสําคัญตอผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนเชนกัน ซึ่งเอกสารที่เกี่ยวของกับการสอน เชน แผนการสอน รายละเอียดของ
รายวิชา ตารางสอน คูมือตางๆ เปนตน เปนปจจัยสนับสนุนที่ชวยใหนักศึกษาสามารถเตรียมความพรอมกอนเขาเรียน ติดตาม
เนื้อหาระหวางเรียน เขาถึงวิธีการประเมินผลไดดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปน เลิศ
(Education Criteria for Performance Excellence หรือ EdPEx) (สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558) เปนเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) นํามาใชวัดมาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยมีความมุงมั่นที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย ใหทัดเทียมและเปนที่ยอมรับใน
สากลนั้น ไดกําหนดใหการรับฟงเสีย งสะทอนจากลูกคา ซึ่งในที่นี้คือนักศึกษา เปนหนึ่งกลไกที่สําคัญในกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
ของการศึกษา ซึ่งผูวิจัยเปนเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการภาควิชา) มีหนาที่อํานวยความสะดวกตางๆ ดานการเรียนการ
สอน ไดแก จัดเตรียมวัสดุเกี่ยวกับการเรียนการสอน พิมพเอกสาร และสงทําสําเนาเอกสาร และดําเนินการจัดทําเปนรูป เลม เปน
ตน ทั้งนี้เอกสารดานการเรียนการสอนตองดําเนินการจัดเตรียมใหพรอมกอนมีการเรียนการสอนทุกครั้ง เพื่อเตรียมพรอมสําหรับ
แจกนักศึกษาในวันที่มีการเรียนการสอน ทั้งนี้ผูวิจัยไมมีขอมูลความคิดเห็นและความพึงพอใจตอการใหบริการในเรื่องดังกลาว และ
เห็นวาวิธีการที่จะใหไดมาซึ่งขอมูลที่มีคุณคาตอการพัฒนางานนั้นจะตองดําเนินการสํารวจความคิดเห็นตองานบริการ (สมหมาย
เปยถนอม, 2551; จิตรลดา เหมินทราภรณ, 2559) ดังนั้นผูวิจยั จึงมีความประสงคจะทําการสํารวจในการใหบริการเพื่อทราบ
ทัศนคติในการไดรับบริการ ศึกษาปญหาที่เกิดจากการใหบริการ เพื่อนําผล และขอเสนอแนะ ของการใหบริการ ไปปรับปรุงและ
เปนแนวทางในการพัฒนาการบริการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยทําวิจัยภายใตหัวขอ “การสํารวจความคิดเห็นตอการจัดเตรีย ม
เอกสารการเรียนการสอน ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล” ขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดาน
เอกสารการเรียนการสอนใหเปนไปตามความตองการของนักศึกษา และเปนมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของนักศึกษา
ในการใหบริการดานการศึกษาของภาควิชาชีวเคมี ซึ่งนักศึกษาคือลูกคาที่ภาควิชาตองใหการบริการที่ดีที่สุด เพื่อใหสอดคลองตาม
นโยบายของคณะฯ และเปนไปตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (Education Criteria for Performance
Excellence) (EdPEx)
การวิจัยในครั้งนี้ ไดสํารวจความคิดเห็นนักศึกษาเภสัชศาสตร ในการไดรับบริการการจัดเตรียมเอกสารการเรียนการ
สอน ซึ่งไดเก็บรวบรวมกลุมตัวอยางจากนักศึกษาชั้นปที่ 2 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
ชีวเคมีและรายวิชาชีวเคมีปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา 2559 จํานวนทั้งสิ้น 130 คน โดยใชแบบสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา
ในการจัดเตรียมเอกสารการเรียนการสอน ซึ่งรายละเอียดในแบบสํารวจความคิดเห็นประกอบดวย 2 สวนหลัก ไดแก สวนที่หนึ่ง
ขอมูลสวนบุคคล และสวนที่สอง แบบสอบถามความคิด เห็นตอการจัดเตรียมเอกสารการเรียนการสอน ใชการวิเคราะหขอมูลความ
คิดเห็นของนักศึกษาในการจัดเตรียมเอกสารการเรียนการสอน โดยใชโปรแกรมคอมพิว เตอรในการประมวลผลดวยวิธีการเชิงสถิติ
บรรยาย ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ การบรรยายดวยตาราง เพื่อนําผลสํารวจที่ไดไปปรับปรุง
กระบวนการจัดเตรียมเอกสารการเรียนการสอนภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อสํารวจความคิดเห็นตอการจัดเตรียมเอกสารการเรียนการสอนภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ระเบียบวิธีวิจัย (เกียรติสุดา ศรีสุข, 2559,พฤษภาคม 6; วรรณวิมล จงจรวยสกุล, 2551)
1. การรวบรวมขอมูล
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ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปที่ 2 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาชีว เคมีและรายวิชาชีวเคมีปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2559 จํานวนทั้งสิ้น 130 คน ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของ
นักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกลาว โดยใชแบบสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาในการจัดเตรียมเอกสารการ
เรียนการสอน ซึ่งรายละเอียดในแบบสํารวจความคิดเห็นประกอบดวย 2 สวนหลัก ไดแก สวนที่หนึ่ง ขอมูลสวนบุคคล และสวนที่
สอง แบบสอบถามความคิดเห็นตอการจัดเตรีย มเอกสารการเรียนการสอน ทั้งนี้ในสวนแบบสอบถามความคิดเห็นไดดําเนินการ
สอบถามในสองรายวิชาคือ ความคิดเห็นตอการจัดเตรียมเอกสารการเรียนการสอนวิชาชีวเคมี และความคิดเห็นตอการจัดเตรียม
เอกสารการเรียนการสอนวิชาชีวเคมีปฏิบัติการ ระดับความคิดเห็นจะแบงออกเปน 5 ระดับ คือ ระดับ 5 หมายถึง เห็นดวยใน
ระดับมากที่สุด, ระดับ 4 หมายถึง เห็นดวยในระดับมาก, ระดับ 3 หมายถึง เห็นดวยในระดับปานกลาง, ระดับ 2 หมายถึง เห็น
ดวยในระดับนอย และ ระดับ 1 หมายถึง เห็นดวยในระดับนอยทีส่ ุด ซึ่งแบบสอบถามไดผานการตรวจสอบจากหัวหนาภาควิชา
และอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาดังกลาว
2. การวิเคราะหขอมูล
ใชการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของนักศึกษาในการจัดเตรียมเอกสารการเรียนการสอน โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
ในการประมวลผลดวยวิธีการเชิงสถิติบรรยาย ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ การบรรยายดวยตารางแผนภูมิ
ผลการวิจัย
งานวิจัยนี้ไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นตอการจัดเตรียมเอกสารการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาชีว เคมี และในรายวิชาชีวเคมีปฏิบัติการ ประจําภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2559 จํานวน 130 คน ซึ่งขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจะถูกนํามาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ดวยวิธีการเชิงสถิติ
บรรยาย ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ ซึ่งผลการวิจัยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ขอมูลสภาพทั่วไปของกลุมประชากร
ผูตอบแบบสอบถามในการสํารวจครั้งนี้มีจํานวนทั้งสิ้น 130 คน ซึง่ เปนนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย มหิดล
ชั้นปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาชีวเคมี และในรายวิชาชีวเคมีปฏิบัติการ ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 สามารถ
จําแนกเปนเพศหญิงจํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 56.15 สวนเพศชายตอบแบบสอบถามจํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 33.08
และผูไมใหขอมูลในเรื่อ งเพศสภาพจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 10.77 จากผลสํารวจพบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
อายุ 20 ป คิดเปนรอยละ 53.08 อายุ 19 ป คิดเปนรอยละ 36.92 อายุมากกวา 20 ป คิดเปนรอยละ 3.08 และ อายุ 18 ป คิด
เปนรอยละ 2.31 ทั้งนี้มีผูไมใหขอมูลในเรื่องอายุจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 4.61 จากผลสํารวจพบวากลุมผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีเกรดเฉลี่ยอยูในชวง 2.6-3.0 คิดเปนรอยละ 53.85 ผูมีเกรดเฉลี่ยอยูในชวง 3.1-3.5 คิดเปนรอยละ 13.84 ผูมีเกรด
เฉลี่ยอยูในชวง 2.0-2.5 คิดเปนรอยละ 10 ผูมีเกรดเฉลี่ยมากกวา 3.5 คิดเปนรอยละ 1.54 โดยไมมีผูประเมินแจงวามีเกรดเฉลี่ย
นอยกวา 2.0 และ มีผูที่ไมใหขอมูลในเรื่องเกรดเฉลี่ยจํานวน 27 คนคิดเปนรอยละ 20.77
ความคิดเห็นตอการจัดเตรียมเอกสารการเรียนการสอนวิชาชีวเคมี
ซึ่งในแบบสํารวจไดประเมินความ
จากการสํารวจความคิดเห็นตอการจัดเตรียมเอกสารการเรียนการสอนวิชาชีวเคมี
คิดเห็นใน 6 หัวขอประเมิน ซึ่งผลการประเมิน เปนดังนี้
หัวขอที่ 1 ความสําคัญของแผนการสอนกับการจัดการเรียนการสอน ผูประเมินใหคะแนนความคิดเห็นในระดับ 5 คิดเปน
รอยละ 42.31 ความคิดเห็นในระดับ 4 คิดเปนรอยละ 50 และ ความคิดเห็นในระดับ 3 คิดเปนรอยละ 7.69 โดยมีคาเฉลี่ยในระดับ
ความคิดเห็นในหัวขอนี้ 4.3 + 0.6 (ตารางที่ 1 และรูปที่ 1(1))
หัวขอที่ 2 นักศึกษาไดรับแผนการสอน และรายละเอียดหัวขอการสอน กอนเริ่มการเรียนการสอนทุกครั้ง ผูป ระเมินให
คะแนนความคิดเห็นในระดับ 5 คิดเปนรอยละ 48.46 ความคิดเห็นในระดับ 4 คิดเปนรอยละ 46.15 ความคิดเห็นในระดับ 3 คิด
เปนรอยละ 4.62 และความคิดเห็นในระดับ 2 คิดเปนรอยละ 0.77 โดยมีคาเฉลี่ยในระดับความคิดเห็นในหัวขอนี้ 4.42 + 0.62
(ตารางที่ 1 และรูปที่ 1(2))
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หัวขอที่ 3 แผนการสอนและรายละเอียดหัวขอการสอนมีความชัดเจนและถูกตอง ผูประเมินใหคะแนนความคิดเห็นใน
ระดับ 5 คิดเปนรอยละ 46.15 ความคิดเห็นในระดับ 4 คิดเปนรอยละ 43.08 ความคิดเห็นในระดับ 3 คิดเปนรอยละ 7.69 และ
ความคิดเห็นในระดับ 2 คิดเปนรอยละ 3.08 โดยมีคาเฉลี่ยในระดับความความคิดเห็นในหัวขอนี้ 4.3 + 0.7 (ตารางที่ 1 และรูปที่
1(3))
หัวขอที่ 4 ไดรับเอกสารประกอบการสอนควบคูกับการบรรยายทุกครั้ง ผูประเมินใหคะแนนความคิดเห็นในระดับ 5 คิด
เปนรอยละ 62.31 ความคิดเห็นในระดับ 4 คิดเปนรอยละ 30.77 ความคิดเห็นในระดับ 3 คิดเปนรอยละ 5.38 และความคิดเห็น
ในระดับ 2 คิดเปนรอยละ 1.54 โดยมีคาเฉลี่ยในระดับความคิดเห็นในหัวขอนี้ 4.5 + 0.7 (ตารางที่ 1 และรูปที่ 1(4))
หัวขอที่ 5 ความถูกตองของเอกสารประกอบการสอน ผูประเมินใหค ะแนนความคิดเห็นในระดับ 5 คิดเปนรอยละ 43.85
ความคิดเห็นในระดับ 4 คิดเปนรอยละ 46.15 ความคิดเห็นในระดับ 3 คิดเปนรอยละ 8.46 และความคิดเห็นในระดับ 2 คิดเปน
รอยละ 1.54 โดยมีคาเฉลี่ยในระดับความคิดเห็นในหัวขอนี้ 4.32 + 0.7 (ตารางที่ 1 และรูปที่ 1(5))
หัวขอที่ 6 ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดเตรียมเอกสารการเรียนการสอนวิชาชีวเคมี ผูประเมินใหคะแนนความพึง
พอใจในระดับ 5 คิดเปนรอยละ 43.85 พึงพอใจในระดับ 4 คิดเปนรอยละ 48.46 พึงพอใจในระดับ 3 คิดเปนรอยละ 6.92 และพึง
พอใจในระดับ 2 คิดเปนรอยละ 0.77 โดยมีคาเฉลี่ยในระดับความพึงพอใจในหัวขอนี้ 4.35 + 0.65 (ตารางที่ 1 และรูปที่ 1(6))
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นตอการจัดเตรียมเอกสารการเรียนการสอนวิชาชีวเคมี
รอยละของระดับความคิดเห็น
หัวขอประเมิน
เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย
มากที่สุด
มาก ปานกลาง นอย
5
4
3
2
1. ความสําคัญของแผนการสอน 42.31
50
7.69
0
กับการจัดการเรียนการสอน
4.62
0.77
2.
นักศึกษาไดรับแผนการ 48.46 46.15
สอน และรายละเอียดหัวขอการ
สอน กอนเริ่มการเรียนการสอนทุก
ครั้ง
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นตอการจัดเตรียมเอกสารการเรียนการสอนวิชาชีวเคมี (ตอ)
รอยละของระดับความคิดเห็น
หัวขอประเมิน
เห็นดวย
เห็นดวย
มากที่สุด
นอย
5
4
3
2
7.69
3.08
3. แผนการสอนและรายละเอียด 46.15 43.08
หัวขอการสอนมีความชัดเจนและ
ถูกตอง
4. ไดรับเอกสารประกอบการสอน 62.31 30.77
5.38
1.54
ควบคูกับการบรรยายทุกครั้ง
5. ความถูกตองของเอกสาร
43.85 46.15
8.46
1.54
ประกอบการสอน
6. ความพึงพอใจในภาพรวมของ 43.85 48.46
6.92
0.77
การจัดเตรียมเอกสารการเรียนการ
สอนวิชาชีวเคมี

คาเฉลี่ย
เห็นดวย
นอยที่สุด
1
0

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

4.3

0.6

0

4.42

0.62

คาเฉลี่ย
เห็นดวย
นอยที่สุด
1
0

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

4.3

0.7

0

4.5

0.7

0

4.32

0.7

0

4.35

0.65
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(1) ความสําคัญของแผนการสอนกับการจัดการเรียน
การสอน

(2) นักศึกษาไดรับแผนการสอนและ
รายละเอียดหัวขอการสอน กอนเริ่มการ
เรียนการสอนทุกครั้ง

รูปที่ 1 รอยละของความคิดเห็นในการจัดเตรียมเอกสารการเรียนการสอนวิชาชีวเคมี

(3) แผนการสอนและรายละเอียดหัวขอการสอน
มีความชัดเจนและถูกตอง

(5) ความถูกตองของเอกสารประกอบการสอน

(4) ไดรับเอกสารประกอบการสอนควบคูกับ
การบรรยายทุกครั้ง

(6) ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดเตรียม
เอกสารการเรียนการสอนวิชาชีวเคมี
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รูปที่ 1 รอยละของความคิด เห็นในการจัดเตรียมเอกสารการเรียนการสอนวิชาชีวเคมี (ตอ)
ความความคิดเห็นในการจัดเตรีย มเอกสารการเรียนการสอนวิชาชีวเคมีปฏิบัติการ
จากการสํารวจความคิดเห็นในการจัดเตรียมเอกสารการเรียนการสอนวิชาชีวเคมีปฏิบัติการ
ซึ่งในแบบสํารวจไดประเมินความ
คิดเห็นใน 13 หัวขอประเมิน ซึ่งผลการประเมิน เปนดังนี้
หัวขอที่ 1 การเรียนการสอนปฏิบัติการ จําเปนตองมีคูมือปฏิบัติการ ผูประเมินใหคะแนนความคิดเห็นในระดับ 5 คิดเปน
รอยละ 60 ความคิดเห็นในระดับ 4 คิดเปนรอยละ 36.15 และ ความคิดเห็นในระดับ 3 คิดเปนรอยละ 3.85 โดยมีคาเฉลี่ยใน
ระดับความคิดเห็นในหัวขอนี้ 4.6 + 0.6 (ตารางที่ 2 และรูปที่ 2(1))
หัวขอที่ 2 คูมือปฏิบัติการมีความชัดเจน และถูกตอง ผูประเมินใหคะแนนความคิดเห็นในระดับ 5 คิดเปนรอยละ 47.69
ความคิดเห็นในระดับ 4 คิดเปนรอยละ 47.69 ความคิดเห็นในระดับ 3 คิดเปนรอยละ 3.85 และความคิดเห็นในระดับ 2 คิดเปน
รอยละ 0.77 โดยมีคาเฉลี่ยในระดับความคิดเห็นในหัวขอนี้ 4.42 + 0.61 (ตารางที่ 2 และรูปที่ 2(2))
หัวขอที่ 3 เอกสารติดบอรดครบถวนเหมาะสม ผูประเมินใหคะแนนความคิดเห็นในระดับ 5 คิดเปนรอยละ 40.77 ความ
คิดเห็นในระดับ 4 คิดเปนรอยละ 46.15 ความคิดเห็นในระดับ 3 คิดเปนรอยละ 8.46 และความคิดเห็นในระดับ 2 คิดเปนรอยละ
4.62 โดยมีคาเฉลี่ยในระดับความคิดเห็นในหัวขอนี้ 4.2 + 0.8 (ตารางที่ 2 และรูปที่ 2(3))
หัวขอที่ 4 ตารางสอน ถูกตอง ชัดเจน เขาใจงาย ผูป ระเมินใหคะแนนความคิดเห็นในระดับ 5 คิดเปนรอยละ 54.62
ความคิดเห็นในระดับ 4 คิดเปนรอยละ 39.23 ความคิดเห็นในระดับ 3 คิดเปนรอยละ 5.38 และความคิดเห็นในระดับ 2 คิดเปน
รอยละ 0.77 โดยมีคาเฉลี่ยในระดับความคิดเห็นในหัวขอนี้ 4.5 + 0.6 (ตารางที่ 2 และรูปที่ 2(4))
หัวขอที่ 5 แบบฟอรมเช็คอุปกรณการเรียน ถูกตอง ชัดเจน เหมาะสม ผูประเมินใหคะแนนความคิดเห็นในระดับ 5 คิด
เปนรอยละ 53.85 ความคิดเห็นในระดับ 4 คิดเปนรอยละ 40 ความคิดเห็นในระดับ 3 คิดเปนรอยละ 5.38 และความคิดเห็นใน
ระดับ 2 คิดเปนรอยละ 0.77 โดยมีคาเฉลี่ยในระดับความคิดเห็นในหัวขอนี้ 4.47 + 0.64 (ตารางที่ 2 และรูปที่ 2(5))
หัวขอที่ 6 การติดชื่อ ตู - โตะ ในการทําปฏิบัติการ ชัดเจน ถูกตอง เหมาะสม ผูประเมินใหคะแนนความคิดเห็นใน
ระดับ 5 คิดเปนรอยละ 58.46 ความคิดเห็นในระดับ 4 คิดเปนรอยละ 34.62 ความคิดเห็นในระดับ 3 คิดเปนรอยละ 6.15 และ
ความคิดเห็นในระดับ 1 คิดเปนรอยละ 0.77 โดยมีคาเฉลี่ยในระดับความคิดเห็นในหัวขอนี้ 4.5 + 0.7 (ตารางที่ 2 และรูปที่ 2(6))
หัวขอที่ 7 ในการเขาเรียนปฏิบัติการ นักศึกษาควรมีการลงลายมือชื่อเขาเรียนทุกครั้ง ผูประเมินใหคะแนนความคิดเห็น
ในระดับ 5 คิดเปนรอยละ 57.69 ความคิดเห็นในระดับ 4 คิดเปนรอยละ 32.31 ความคิดเห็นในระดับ 3 คิดเปนรอยละ 9.23
และความคิดเห็นระดับ 2 คิดเปนรอยละ 0.77 โดยมีคาเฉลี่ยในระดับความความคิดเห็นในหัวขอนี้ 4.47 + 0.7 (ตารางที่ 2 และรูป
ที่ 2(7))
หัวขอที่ 8 แบบฟอรมรายงานปฏิบัติการ ชัดเจน ถูกตอง เหมาะสม ผูประเมินใหคะแนนความคิดเห็นในระดับ 5 คิด
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เปนรอยละ 49.23 ความคิดเห็นในระดับ 4 คิดเปนรอยละ 44.62 และความคิดเห็นในระดับ 3 คิดเปนรอยละ 6.15 โดยมีคาเฉลี่ย
ในระดับความคิดเห็นในหัวขอนี้ 4.4 + 0.6 (ตารางที่ 2 และรูปที่ 2(8))
หัวขอที่ 9 ไดรับแบบฟอรมรายงานปฏิบัติการครบทุกครั้งที่มีการเรียนการสอน ผูประเมินใหคะแนนความคิดเห็นในระดับ
5 คิดเปนรอยละ 56.15 ความคิดเห็นในระดับ 4 คิดเปนรอยละ 39.23 และความคิดเห็นในระดับ 3 คิดเปนรอยละ 4.62 โดยมี
คาเฉลี่ยในระดับความคิดเห็นในหัวขอนี้ 4.5 + 0.6 (ตารางที่ 2 และรูปที่ 2(9))
หัวขอที่ 10 แบบฟอรมรายงานเรื่องการตรวจปสสาวะ ชัดเจน ถูกตอง เหมาะสม ผูประเมินใหคะแนนความคิดเห็นใน
ระดับ 5 คิดเปนรอยละ 52.31 ความคิดเห็นในระดับ 4 คิดเปนรอยละ 43.84 ความคิดเห็นในระดับ 3 คิดเปนรอยละ 3.08 และ
ความคิดเห็นในระดับ 2 คิดเปนรอยละ 0.77 โดยมีคาเฉลี่ยในระดับความคิดเห็นในหัวขอนี้ 4.5 + 0.6 (ตารางที่ 2 และรูปที่ 2(10))
หัวขอที่ 11 แบบฟอรมกรอกผลปฏิบัติการ ชัดเจน ถูกตอง เหมาะสม ผูประเมินใหคะแนนความคิดเห็นในระดับ 5 คิด
เปนรอยละ 50.77 ความคิดเห็นในระดับ 4 คิดเปนรอยละ 45.38 และความคิดเห็นในระดับ 3 คิดเปนรอยละ 3.85 โดยมีคาเฉลี่ย
ในระดับความคิดเห็นในหัวขอนี้ 4.47 + 0.57 (ตารางที่ 2 และรูปที่ 2(11))
หัวขอที่ 12 ขอสอบ Quiz ถูกตอง ชัดเจน ผูประเมินใหคะแนนความคิดเห็นในระดับ 5 คิดเปนรอยละ 36.15 ความ
คิดเห็นในระดับ 4 คิดเปนรอยละ 47.69 ความคิดเห็นในระดับ 3 คิดเปนรอยละ 14.62 และความคิดเห็นในระดับ 2 คิดเปนรอยละ
1.54 โดยมีคาเฉลี่ยในระดับความคิดเห็นในหัวขอนี้ 4.2 + 0.7 (ตารางที่ 2 และรูปที่ 2(12))
หัวขอที่ 13 ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดเตรียมเอกสารการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีวเคมี ผูประเมินให
คะแนนความพึงพอใจในระดับ 5 คิดเปนรอยละ 48.46 พึงพอใจในระดับ 4 คิดเปนรอยละ 48.46 พึงพอใจในระดับ 3 คิดเปนรอย
ละ 2.31 และพึงพอใจในระดับ 2 คิดเปนรอยละ 0.77 โดยมีคาเฉลี่ยในระดับความพึงพอใจในหัวขอนี้ 4.45 + 0.58 (ตารางที่ 2
และรูปที่ 2(13))
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นตอการจัดเตรียมเอกสารการเรียนการสอนวิชาชีวเคมีปฏิบัติการ
รอยละของระดับความคิดเห็น
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
หัวขอประเมิน
เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
5
4
3
2
1
1. การเรียนการสอนปฏิบัติการ จําเปนตองมี
60
36.15 3.85
0
0
4.6
0.6
คูมือปฏิบัติการ
2. คูมือปฏิบัติการมีความชัดเจน และถูกตอง 47.69 47.69 3.85
0.77
0
4.42
0.61
3. เอกสารติดบอรดครบถวนเหมาะสม
40.77 46.15 8.46
4.62
0
4.2
0.8
54.62 39.23 5.38
0.77
0
4.5
0.6
4. ตารางสอน ถูกตอง ชัดเจน เขาใจงาย
53.85
40
5.38
0.77
0
4.47
0.64
5. แบบฟอรมเช็คอุปกรณการเรียน ถูกตอง
ชัดเจน เหมาะสม
6. การติดชื่อ ตู - โตะ ในการทําปฏิบัติการ
58.46 34.62 6.15
0
0.77
4.5
0.7
ชัดเจน ถูกตอง เหมาะสม
0.77
0
4.47
0.7
7. ในการเขาเรียนปฏิบัติการ นักศึกษาควรมี 57.69 32.31 9.23
การลงลายมือชื่อเขาเรียนทุกครั้ง
8. แบบฟอรมรายงานปฏิบัติการ ชัดเจน
49.23 44.62 6.15
0
0
4.4
0.6
ถูกตอง เหมาะสม
0
0
4.5
0.6
9. ไดรับแบบฟอรมรายงานปฏิบัติการครบทุก 56.15 39.23 4.62
ครั้งที่มีการเรียนการสอน
10. แบบฟอรมรายงานเรื่อ งการตรวจปสสาวะ 52.31 43.84 3.08
0.77
0
4.5
0.6
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ชัดเจน ถูกตอง เหมาะสม
11. แบบฟอรมรายงานปฏิบัติการ ชัดเจน
ถูกตอง เหมาะสม
12. ขอสอบ Quiz ถูกตอง ชัดเจน
13. ความพึงพอใจในภาพรวมของการ
จัดเตรียมเอกสารการเรียนการสอนวิชา
ปฏิบัติการชีวเคมี

50.77

45.38

3.85

0%

0%

4.47

0.57

36.15
48.46

47.69
48.46

14.62
2.31

1.54
0.77

0%
0%

4.2
4.45

0.7
0.58

(1) การเรียนการสอนปฏิบัติการ จําเปนตองมีคูมือ
ปฏิบัติการ

(2) คูมือปฏิบัติการมีความชัดเจน และถูกตอง

(3) เอกสารติดบอรดครบถวนเหมาะสม

(4) ตารางสอน ถูกตอง ชัดเจน เขาใจงาย

(5) แบบฟอรมเช็คอุปกรณการเรียน ถูกตอง ชัด เจน
เหมาะสม

(6) การติดชื่อ ตู - โตะ ในการทําปฏิบัติการ ชัดเจน
ถูกตอง เหมาะสม
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รูปที่ 2 รอยละของระดับความคิดเห็นในการจัดเตรียมเอกสารการเรียนการสอนวิชาชีวเคมีปฏิบัติการ
(7) ในการเขาเรียนปฏิบัติการ นักศึกษาควรมีการลง
(8) แบบฟอรมรายงานปฏิบัติการ ชัดเจน ถูกตอง
ลายมือชื่อเขาเรียนทุกครั้ง
เหมาะสม

(9) ไดรับแบบฟอรมรายงานปฏิบัติการครบทุกครั้งที่มีการ
เรียนการสอน

(10) แบบฟอรมรายงานเรื่องการตรวจปสสาวะ ชัดเจน
ถูกตอง เหมาะสม

(11) แบบฟอรมรายงานปฏิบัติการ ชัดเจน ถูกตอง
เหมาะสม

(12) ขอสอบ Quiz ถูกตอง ชัดเจน
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รูปที่ 2 รอยละของระดับความคิดเห็นในการจัดเตรียมเอกสารการเรียนการสอนวิชาชีวเคมีปฏิบัติการ (ตอ)
(13) ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดเตรียมเอกสารการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีวเคมี

รูปที่ 2 รอยละของระดับความคิดเห็นในการจัดเตรียมเอกสารการเรียนการสอนวิชาชีวเคมีปฏิบัติการ (ตอ)
สรุปและอภิปรายผล
ในกระบวนการเรียนการสอนผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนนัน้ นอกจากจะขึ้นกับปจจัยของอาจารยผูสอน
ปจจัยจากนักศึกษาที่เขาเรียนแลว
ปจจัยที่เปนทรัพยากรที่เกื้อ หนุนในกระบวนการเรียนการสอน
เชนการไดรับเอกสาร
ประกอบการสอนไดทันเวลาที่จะเขาเรียน หรือการจัดเตรียมสภาวะเกื้อหนุนตางๆ ใหนักศึกษาสามารถเตรีย มความพรอมกอนเขา
เรียนหรือเขาปฏิบัติการนั้นมีความสําคัญเชนกัน ดังนั้นเมื่อสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นป 2 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
ชีวเคมีและชีวเคมีปฏิบัติการ ตอการจัดเตรียมเอกสารการเรียนการสอนในรายวิชาทั้งสองรายวิชาพบวา ในรายวิชาชีวเคมี ซึ่งเปน
รายวิชาบรรยายนั้นนักศึกษาเห็นดวยกับการไดรับเอกสารประกอบการสอนควบคูกับการบรรยายทุกครั้ง ในระดับความคิดเห็น
ที่มากที่สุดจากทุกหัวขอของการสํารวจ กลาวคือไดคะแนน 4.5 + 0.7 ซึ่งแสดงใหเห็นวานักศึกษาเห็นถึงความสําคัญของการมี
เอกสารประกอบการบรรยายมากกวาทรัพยากรอื่นๆ นอกจากนีน้ กั ศึกษายังเห็นดวยกับการไดรับแผนการสอน และรายละเอียด
หัวขอการสอน กอนเริ่มการเรียนการสอนทุกครั้ง ในคะแนนที่เปนลําดับที่สอง ดวยคะแนน 4.42 + 0.62 ซึ่งเอกสารดังกลาวจะ
ทําใหนักศึกษาสามารถเตรียมความพรอมกอนที่จะเขาเรียนในแตละหัวขอการบรรยาย ถึงแมวานักศึกษาจะยังไมสามารถเชื่อมโยง
ไดวาการมีแผนการสอนนั้นมีความเกี่ยวของเชื่อมโยงอยางไรกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากหัวขอสํารวจในเรื่อ ง
ความสําคัญของแผนการสอนกับการจัดการเรียนการสอนนั้นนักศึกษาใหคะแนนประเมินนอยที่สุดในหัวขอการประเมินในรายวิชา
ดังกลาวคือไดคะแนน 4.3 + 0.6 อยางไรก็ตามพบวาภาพรวมของความพึงพอใจของการจัดเตรียมเอกสารการเรียนการสอนวิชา
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ชีวเคมี มีคาเฉลี่ยในระดับความพึงพอใจในหัวขอนี้ 4.35 + 0.65
ซึ่งอยูในชวง พึงพอใจมากถึงมากที่สุด สําหรับวิชาชีว เคมี
ปฏิบัติการนั้นพบวานักศึกษาใหความสําคัญกับการมีคูมือปฏิบัติการมากที่สุด เนื่องจากผลสํารวจความคิดเห็นของในเรื่องการเรียน
การสอนปฏิบัติการ จําเปนตองมีคูมือปฏิบัติการนั้น นักศึกษาใหความเห็นดวยในระดับคะแนนมากที่สุดคือ 4.6 + 0.6 ซึ่งจะเห็นได
วาการมีคูมือใหนักศึกษาจะชวยใหนกั ศึกษาสามารถเตรียมความพรอ มในการเขาปฏิบัติการไดดีกวาการเขามาอธิบายการทดลอง
โดยไมมีคูมือ ซึ่งเปนทรัพยากรเกื้อหนุนในกกระบวนการเรียนการสอนที่นักศึกษาเห็นดวยมากที่สุด สําหรับปจจัยเกื้อหนุนที่
นักศึกษาใหความสําคัญรองลงมาคือ เอกสารที่อยูในหมวดของแบบฟอรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในรายวิชา
ปฏิบัติการ ไดแก แบบฟอรมเช็คอุปกรณการเรียน แบบฟอรมรายงานปฏิบัติการ และแบบฟอรมรายงานเรื่องการตรวจปสสาวะ
(แบบฟอรมที่ใชในการสอบปฏิบัติการ) โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 4.4 + 4.5 ของคะแนนประเมิน นอกจากนี้ยังพบวา นักศึกษาให
ความสําคัญกับเอกสารที่ติดบอรดนอยที่สุด
เนื่องจากในการสํารวจความคิดเห็นถึงเรื่องเอกสารติดบอรดครบถวนเหมาะสมนั้น
นักศึกษาใหคะแนนนอยที่สุดคือ 4.2 + 0.8
ทั้งนี้อาจเปนเพราะเอกสารที่ติดบอรดนั้นเปนเอกสารที่ชี้แจงกลุมที่ทําปฏิบัติการ
สัปดาหที่ทําปฏิบัติการ และการเวียนสถานีปฏิบัติการ ซึ่งเอกสารดังกลาวไดมีการแจกเอกสารกับนักศึกษารายบุคคล และมีการ
แนะนําการเขาเรียนวิชาปฏิบัติการในวันแรกของรายวิชานี้ ซึ่งอาจเปนสวนหนึ่งที่ทําใหนักศึกษาไมเห็นความสําคัญของเอกสารที่ติด
บอรดประชาสัมพันธ ในการสํารวจความพึงพอใจในภาพรวมของของการจัดเตรียมเอกสารการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีวเคมี
นั้นนักศึกษาใหคะแนนอยูในระดับความพึงพอใจมากถึงมากที่สุดดวยคะแนน 4.45 + 0.58
ขอเสนอแนะ
จากการสํารวจความคิดเห็นตอการจัดเตรียมเอกสารการเรียนการสอนในรายวิชาชีวเคมี และชีวเคมีปฏิบัติการนั้นทําให
ไดขอมูลที่เปนประโยชน ทําใหทราบวาทรัพยากรที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนนั้นมีทรัพยากรใดที่นักศึกษาใหความสําคัญมาก
ที่สุด ดังนั้นทรัพยากรในกลุมนี้จะตองใหความสําคัญในเรื่องของการจัดเตรียมใหพรอมกอนที่จะมีการเรียนการสอน และตองให
ความสําคัญในการตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของรายละเอียดตางๆ
นอกจากนี้ทรัพยากรใดที่นักศึกษาให
ความสําคัญนอยนั้นในบางสวนที่อาจไมจําเปนก็อาจทําการตัดทอนหรือยกเวน เพื่อลดขั้นตอนในการดําเนินการ กลาวโดยสรุปคือ
ขอคิดเห็นตางๆ ที่ไดรับจากนักศึกษานัน้ มีประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนางาน ซึ่งสอดคลองกับเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ในหมวดของการรับฟงเสียงจากลูกคาซึ่งก็คือนักศึกษา และนําผลการรับฟงเสียงสะทอนมาใชในการ
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสมของสารทําใหเกิดเจล 2 ชนิด ไดแก คาราจีแนนและ
ผงบุก (ปริมาณรวม = รอยละ1.2 ของน้ําหนักทั้งหมด) ในอัตราสวน 1.06:0.14, 0.6:0.6, 0.94:0.26, 0.86:0.34 และ 0.8:0.4
ตามลําดับ จากการทดลอง พบวา การใชสารกอเจลคาราจีแนนตอแปงผงบุก ในอัตราสวน 0.94:0.26 เปนระดับที่เหมาะสม
ที่สุด โดยมีลักษณะทางดานเนื้อสัมผัสที่คอนขางดี มีความแข็งแรงของเจลที่สูง มีสีที่ไมออนจนเกินไปและเจลมีความใสไมขุน
และมีแนวโนมของคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสที่ดีที่สุด และศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของการเติมชิ้นเนื้อมะมวงใน
ผลิตภัณฑเยลลี่มะมวง ซึ่งพิจารณาในลักษณะรูปรางมี 3 ระดับ คือ ชิ้นเนื้อมะมวงหนา 1 ซม., 1 ซม3 และ 0.5 ซม3 และ
ปริมาณชิ้นเนื้อมะมวง 2 ระดับ คือ รอยละ 20 และ 40 ของน้ําหนักทั้งหมด ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา ผูทดสอบใหการ
ยอมรับการทดสอบทางประสาทสัมผัส ผลิตภัณฑที่เติมชิ้นเนื้อมะมวงขนาด 0.5 ซม3 ปริมาณรอยละ 20 ของน้ําหนักมากที่สุด
เนื่องจากมีลักษณะทางดานสีที่สีไมเขมจนเกินไป และมีแนวโนมของคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสที่ดีที่สุด และศึกษา
สภาวะการยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลและเชื้อจุลินทรียที่ปนเปอนของชิ้นเนื้อมะมวงในผลิตภัณฑเยลลี่มะมวงผสมชิ้นเนื้อ
มะมวง โดยศึกษาสภาวะในการลวกผลมะมวงในน้ํารอนที่อุณหภูมิ 85 และ 90°ซ เปนเวลา 5 นาที พบวาอุณหภูมิในการลวก
ที่สูงขึ้น สามารถลดปริมาณของเชื้อจุลินทรียทั้งหมดและสามารถยับยั้งการเกิดสีน้ําตาลบนชิ้นเนื้อมะมวงลงไดมากกวา (p<.
05) แตการใชอุณหภูมิที่สูงขึ้น สงผลทําใหผลิตภัณฑสูญเสียวิตามินซีไปมากกวา (p<.05)
คําสําคัญ: เยลลี่, มะมวงน้ําดอกไม, คาราจีแนน, บุก
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Abstract
The objective of this study was to study the optimum ratio of gelling agents by using carrageenan
and konjac powder (1.2% of total weight) at ratio 1.06:0.14, 0.6:0.6, 0.94:0.26, 0.86:0.34 and 0.8: 0.4
respectively. The results showed that the use of carrageenan and konjac powder at 0.94: 0.27 was
the optimal ratio. The texture of gel was quite good and high gel strength. Color of gel was accepted by
taster and the gel was low turbidity and higher sensory score. The optimum amount of mango pulp in
mango jelly was studied. There were 3 sizes of pulp (1 cm thick pulp, 1 cm3 pulp and 0.5 cm3 pulp) and 2
level of pieces (20% and 40% of total weight). The results showed that the acceptance score from
sensory tests at 0.5 cm3 and 20% were the highest. Because of the product color was lighter and higher
sensory score. Study on the deterioration of inhibit browning reaction and contamination in mango jelly.
By studying the conditions of blanching in hot water at 85 and 90°C for 5 minutes, the temperature of the
blanching was increased that could reduce the amount of microorganisms and inhibit the browning
reaction on mango pieces (p≤.05). As a result, the product lost more vitamin C when the
blanching temperature was increased (p≤.05).
Keywords: jelly, mango cv. Nam Dok Mai, caragenan, konjac

1078

บทนํา
เยลลี่ (jelly) หมายถึง ผลิตภัณฑซึ่งทําจากน้ําผลไม หรือน้ําผลไมเขมขน มีเนื้อสัมผัสนุมแตไมเหนียวจนหนืดหรือเหลว
เปนน้ํา มีความแข็งตัวพอที่จะคงรูปเดิมไดเมื่อถูกตัดเปนชิ้น เยลลี่นั้นเปนผลิตภัณฑที่เกิดจากการผสมน้ําผลไม สารใหความ
หวาน (sweetener) และสารที่ทําใหเกิดเจล (gelling agent) จากนั้นนํามาใหความรอนเพื่อใหสวนผสมละลายเขากัน โดย
สามารถใสสีผสมอาหารเพื่อทําใหเกิดเปนสีสันตางๆ หรือสารเจือปนอาหาร (food additive) ชนืดอื่นๆ เพื่อแตงกลิ่นและ
รสชาติตามตองการได ปจจัยสําคัญของผลิตภัณฑเยลลี่คือ เนื้อสัมผัส ซึ่งจะมีลักษณะแตกตางกันไปขึ้นกับ ชนิดของสารที่ทําให
เกิดเจล
มะมวง เปนผลไมเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย และมีแนวโนมการสงออกสูงขึ้นเรื่อยๆ แตในการสงออกมะมวง
นั้น สวนใหญจะเปนมะมวงที่ มาตรฐานดี มี คุณภาพ จึงสง ผลใหม ะมวงที่ คุณภาพไมไดม าตรฐานยังคงมีจํานวนมาก อีกทั้ ง
ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกมะมวงเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วทําใหเกิดปญหาผลผลิตลนตลาด ราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายไดต่ํา
กวาราคาที่ควรจะเป นโดยเฉพาะในชวงที่มีผลผลิตมากๆ เพื่อแกไขปญหาดั งกลาวจึงนําผลผลิต มะมวงมาแปรรูป ซึ่งสราง
มูลคาเพิ่มใหกับมะมวงอีกดวย อีกทั้งการแปรรูปโดยกรรมวิธีตางๆ ยังสามารถชวยยืดอายุการเก็บรักษาใหยาวนานยิ่งขึ้น
ในปจจุบันผลิตภัณฑกลุมเยลลี่มีสวนแบงตลาดสูงในประเทศไทยและไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นเพราะเปนที่ถูกใจของผู
บริโภค เยลลี่ที่ขายตามทองตลาดเปนผลิตภัณฑที่ทํามาจากสารแตงกลิ่งรสสังเคราะหผลไมตางๆ ผสมกับสารใหความหวาน
และสารทําใหเกิดเจล ซึ่งคุณคาทางโภชนาการของเยลลี่ คือ คารโบไฮเดรต ทําใหเยลลี่มีคุณคาดานพลังงานเทานั้น
ดังนั้นในงานวิจัยนี้ จึงไดทําการพัฒนาเยลลี่มะมวงน้ําดอกไมผสมชิ้นเนื้อมะมวง โดยใชน้ํามะมวงแทนสารแตงกลิ่นรส
สังเคราะหผลไม เพื่อเพิ่มคุณคาทางอาหาร โดยมีการใชสารที่ทําใหเกิดเจลรวมกันระหวางคาราจีแนนรวมกับผงบุก และมีการ
เติมชิ้นเนื้อมะมวงเพื่อเพิ่มคุณคาทางโภชนาการใหผลิตภัณฑเยลลี่ และพัฒนาสูตรที่เหมาะสมของผลิตภัณฑเยลลี่มะมวงผสม
ชิ้นเนื้อมะมวง
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสมระหวางคาราจีแนนและผงบุกเพื่อใหไดลักษณะของเจลที่ผูบริโภคใหการยอมรับ
2. เพื่อศึกษาการยอมรับรับชองผูบริโภคตอปริมาณและลักษณะของชิ้นเนื้อมะมวงในผลิตภัณฑเยลลี่มะมวง
ระเบียบวิธีวิจัย
การเตรียมน้ํามะมวง
นํามะมวงพันธุน้ําดอกไมสุกมาลวกในน้ํารอน 95 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที ทําใหเย็นลงทันที ปอกเปลือก นํา
เนื้อมะมวงปนละเอียด กรองดวยผาขาวบาง บรรจุลงถุงพลาสติก เก็บไวในตูแชแข็งที่มีอุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส (ดัดแปลง
จากวิภาพร สกุลครู, 2547) เมื่อตองการนําไปใชนําน้ํามะมวงออกจากตูแชแข็ง ละลายน้ําแข็งโดยแชในน้ําที่มีอุณหภูมิไมเกิน
30 องศาเซลเซียส จนมีอุณหภูมิประมาณ 20 - 25 องศาเซลเซียส
การศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสมระหวางคาราจีแนนและแปงบุกในการผลิตผลิตภัณฑเยลลี่มะมวง
เตรียมผลิตภัณฑเยลลี่จากการชั่งสวนผสมดังตารางที่ 1 โดยการเตรียม น้ําตาล แปงผงบุก คาราจีแนน คลุกเคลาใหเขา
กัน แลวเติมน้ําอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสสวนหนึ่ง คนผสมใหสวนผสมละลายเขากัน จากนั้นเทสวนผสมลงในน้ําที่อุณหภูมิ
70 องศาเซลเซียสสวนที่เหลือ โดยตมในอางน้ําควบคุมอุณหภูมิ (water bath) เปนเวลา 20 นาทีที่มีการกวนตลอดเวลา จน
สวนผสมทั้งหมดละลายจนหมด หลังจากนั้นจึงเติมน้ําคั้นมะมวงคนผสมใหเขากันและใหความรอนจนสวนผสมมีอุณหภูมิ 90
องศาเซลเซียส ทิ้งใหเย็นถึงอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสจึงเติมกรดซิริก คนผสมใหเขากันและทิ้งไวเย็นจนเจลเซทตัวเปนเยลลี่
ทําการศึกษาสูตรการผลิตเจลเยลลี่ที่เหมาะสม โดยใชวิธีทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสดวยวิธี 9 – point hedonic
scale ใช ผู ท ดสอบจํ า นวน 30 คน และวิ เ คราะห คุ ณ ภาพด า นกายภาพ (วิ เ คราะห คุ ณ ภาพทางด า นสี ด ว ยเครื่ อ ง
spectrophotometer รุน color quest XE ดวยระบบ CIE L*a*b* และ CIE L*C*h°, วิเคราะหคุณภาพดานเนื้อสัมผัสวิธี
texture profile analysis (TPA) ดวยเครื่อง texture analyzer โดยใช cylinder probe 50 มิลลิเมตร กําหนดความเร็วใน
การวัด (test speed) 20 มิลลิเมตร/นาที และกําหนดระยะทางในการกด (deformation) รอยละ 60 ของความสูงตัวอยาง)
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โดยการวิเคราะห ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเที ยบคาเฉลี่ยดวยวิธี duncan’s new multiple range test
(DMRT) โดยมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 เพื่อคัดเลือกสูตรการผลิตที่เหมาะสมเพื่อใชศึกษาในขั้นตอนถัดไป
ตารางที่ 1 สวนผสมของผลิตภัณฑเยลลี่มะมวง
สวนผสม
น้ํา (ml.)
น้ํามะมวง (ml.)
น้ําตาล (g.)
กรดซิตริก (g.)
คาราจีแนน (g.)
แปงผงบุก (g.)

สูตรที่ 1
60
20
20
0.5
1.06
0.14

สูตรการผลิตผลิตภัณฑเยลลี่มะมวง
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
สูตรที่ 4
60
60
60
20
20
20
20
20
20
0.5
0.5
0.5
0.6
0.94
0.86
0.6
0.26
0.34

สูตรที่ 5
60
20
20
0.5
0.8
0..4

การศึกษาปริมาณและลักษณะของชิ้นเนื้อมะมวงที่เหมาะสมตอคุณภาพผลิตภัณฑเยลลี่มะมวง
ศึกษาสูตรการผลิตเยลลี่มะมวงน้ําดอกไมที่มีการเติมชิ้นเนื้อมะมวงในปริมาณและลักษณะที่เหมาะสมดังแสดงในตาราง
ที่ 2 โดยคั ด เลื อกสู ต รการผลิ ต ผลิต ภั ณฑ เ ยลลี่ ม ะม วงที่ เ หมาะสมจากในขั้ นตอนกอนหนา (สู ตรการผลิต ที่ 3 เป นสู ต รที่
เหมาะสมที่สุด) เตรียมผลิตภัณฑเยลลี่โดยการเตรียม น้ําตาล แปงผงบุก คาราจีแนน คลุกเคลาใหเขากัน แลวเติมน้ําอุณหภูมิ
70 องศาเซลเซียสสวนหนึ่ง คนผสมใหสวนผสมละลายเขากัน จากนั้นเทสวนผสมลงในน้ําที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสสวนที่
เหลือ โดยตมในอางน้ําควบคุมอุณหภูมิ (water bath) เปนเวลา 20 นาทีที่มีการกวนตลอดเวลา จนสวนผสมทั้งหมดละลาย
จนหมด หลังจากนั้นจึงเติมน้ําคั้นมะมวงและชิ้นเนื้อมะมวง คนผสมใหเขากันและใหความรอนจนสวนผสมมีอุณหภูมิ 90 องศา
เซลเซียส ทิ้งใหเย็นถึงอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสจึงเติมกรดซิริก คนผสมใหเขากันและทิ้งไวเย็นจนเจลเซทตัวเปนเยลลี่ โดย
เติมชิ้นเนื้อมะมวงในปริมาณรอยละ 20 และ 40 ของน้ําหนักทั้งหมด ลักษณะของชิ้นเนื้อมะมวง 3 แบบ (ชิ้นเนื้อมะมวงหนา 1
ซม., 1 ซม3 และ 0.5 ซม3) โดยใชวิธีทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสดวยวิธี 9 – point hedonic scale ใชผูทดสอบ
จํานวน 30 คน และวิเคราะหคุณภาพทางดานสี ดวยเครื่อง spectrophotometer รุน color quest XE ดวยระบบ CIE
L*a*b* และ CIE L*C*h° ทําการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยวิธี DMRT โดยมีนัยสําคัญ
ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 เพื่อคัดเลือกสูตรการผลิตที่เหมาะสมเพื่อใชศึกษาในขั้นตอนถัดไป
ตารางที่ 2 สวนผสมของผลิตภัณฑเยลลี่มะมวงที่ผสมชิ้นเนื้อมะมวง
สวนผสม
น้ํา (ml.)
น้ํามะมวง (ml.)
น้ําตาล (g.)
กรดซิตริก (g.)
คาราจีแนน (g.)
แปงผงบุก (g.)
ขนาดของชิ้นมะมวง

สูตรที่ 1
60
20
20
0.5
0.94
0.26
ชิ้นหนา 1
cm

ปริมาณชิ้นเนื้อ (%
ของน้ําหนักทั้งหมด)

20

สูตรการผลิตผลิตภัณฑเยลลี่มะมวงผสมชิ้นเนื้อมะมวง
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
สูตรที่ 4
สูตรที่ 5
60
60
60
60
20
20
20
20
20
20
20
20
0.5
0.5
0.5
0.5
0.94
0.94
0.94
0.94
0.26
0.26
0.26
0.26
ชิ้นหนา 1
1 cm3
0.5 cm3
1 cm3
cm
40

20

40

20

สูตรที่ 6
60
20
20
0.5
0.94
0.26
0.5 cm3
40

1080

การศึกษาการยับยั้งการปนเปอนของจุลิน ทรียแ ละการเกิดสีน้ําตาลของชิ้น เนื้อมะมวงในผลิตภัณฑเยลลี่มะมวง
ผสมชิ้นเนื้อมะมวง
ศึกษาสภาวะในการลวกผลมะมวงเพื่อยับยั้งเชื้อจุลินทรียและการเกิดสีน้ําตาลในชิ้นเนื้อมะมวง โดยคัดเลือกสูตรการ
ผลิตผลิตภัณฑเยลลี่มะมวงที่เหมาะสมจากในขั้นตอนกอนหนา (สูตรการผลิตที่ 6 เปนสูตรที่เหมาะสมที่สุด) นํามะมวงพันธุ
น้ําดอกไมสุกมาลวกในน้ํารอน 85 และ 90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที ทําใหเย็นลงทันที ปอกเปลือก จากนั้นหั่นมะมวง
เปนชิ้นทรงลูกบาศกขนาด 0.5 ซม3 แลวทําการเติมลงในขั้นตอนการเตรียมผลิตภัณฑเยลลี่มะมวง เมื่อไดเปนผลิตภัณฑเยลลี่
มะมวงแลวทําการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 วัน แลวจึงทําการวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ เคมี
และจุลินทรีย
- วิเคราะหคุณภาพทางดานสี ดวยเครื่อง spectrophotometer รุน color quest XE ดวยระบบ CIE
L*a*b* และ CIE L*C*h°
- วิเคราะหปริมาณโปรตีน (AOAC, 2000)
- วิเคราะหปริมาณไขมัน (AOAC, 2000)
- วิเคราะหปริมาณกากใยอาหาร (AOAC, 2000)
- วิเคราะหปริมาณเถา (AOAC, 2000)
- วิเคราะหปริมาณความชื้น (AOAC, 2000)
- วิเคราะหปริมาณคารโบไฮเดรต (AOAC, 2000)
- ปริมาณวิตามินซี
- ปริมาณกรดทั้งหมด (AOAC, 2000)
- วิเคราะหปริมาณจุลินทรียทั้งหมด (TPC) (AOAC, 2000)
- ปริมาณยีสตและราในอาหาร (AOAC, 2000)
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาปริมาณและสัดสวนที่เหมาะสมของสารทําใหเกิดเจล
ทําการศึกษาอัตราสวนเหมาะสมของของสารทําใหเกิดเจลในการผลิตเยลลี่มะมวง โดยการเติมคาราจีแนนและผงบุก
ในอัตราสวนที่แตกตางกัน 5 ระดับ แสดงดังตารางที่ 1 เมื่อนําไปทําการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส ใชผูทดสอบชิม
ที่ไมผานการฝกฝนจํานวน 30 คน เพื่อประเมินลักษณะของเจลเยลลี่มะมวงทางดานลักษณะปรากฎ สี กลิ่น เนื้อสัมผัส และ
ความชอบโดยรวมดวยวิธี 9 – point hedonic scale (กําหนดให 1 = ไมชอบมากที่สุด, 9 = ชอบมากที่สุด) แสดงผลดัง
ตารางที่ 3 โดยพบวาเจลเยลลี่มะมวงในทุกๆ สูตรการผลิตมีคะแนนการยอมรับทางดานประสาทสัมผัสไมแตกตางกันทางดาน
ลักษณะปรากฎ สี กลิ่น เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม (p>.05) โดยมีคะแนนการยอมรับดานลักษณะที่ปรากฏในชวง
6.57 – 7.03 คะแนน ดานสีในชวง 6.60 – 7.13 คะแนน ดานกลิ่นในชวง 6.37 – 7.03 คะแนน ดานเนื้อสัมผัสในชวง 6.83 –
7.10 คะแนน และดานความชอบโดยรวมในชวง 6.77 – 7.40 คะแนน จึงกลาวไดวาการใชอัตราสวนที่แตกตางกันของสารกอ
เจล (คาราจีแนน : ผงบุก) ในการทดลองนี้ไมสงผลทําใหผูทดสอบชิมสามารถสังเกตถึงความแตกตางของคุณภาพเจลเยลลี่ได
ตารางที่ 3 คะแนนการยอมรับจากการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผูทดสอบชิมตอผลิตภัณฑเยลลี่มะมวง
ผลการทดลองผลิตภัณฑเยลลี่มะมวง
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
สูตรที่ 4
สูตรที่ 5
ns
ลักษณะปรากฎ
6.93±2.07
6.97±1.40
7.03±1.08
7.00±1.04
6.57±1.20
ns
สี
7.13±1.00
6.93±1.25
6.60±1.23
7.10±1.51
7.00±2.10
ns
กลิ่น
6.80±1.35
6.80±1.16
7.03±1.19
6.60±1.33
6.37±1.35
ns
เนื้อสัมผัส
7.10±1.19
6.93±1.42
6.83±1.55
6.93±1.30
7.10±1.22
ns
ความชอบโดยรวม
7.40±0.98
7.10±1.21
6.77±1.63
7.26±0.91
7.30±0.96
ns = คาเฉลี่ยของขอมูลที่อยูในแถวแนวนอนเดียวกันมีความไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
คุณลักษณะ

1081

นําเจลเยลลี่มะมวงไปทําการทดสอบลักษณะเนื้อสัมผัสดวยเครื่อง texture analyzer แสดงผลดังตารางที่ 4 โดย
พบวา คาความแข็งของเจล (hardness) สูตรการผลิตที่ 1, 2, 3 และ 4 นั้นมีคาที่มากที่สุดและไมแตกตางกัน (p>.05) คา
springiness สูตรการผลิตที่ 1 นั้นมีคาสูงที่สุดโดยไมมีความแตกตางกับสูตรที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสัดสวนของผง
บุกที่เพิ่มขึ้นนั้น สงผลตอคุณภาพความแข็งแรงของเจล และในสวนของคา cohesiveness, chewiness และ gumminess
พบวาเจลเยลลี่มะมวงในทุกๆ สูตรการผลิตมีคาที่วิเคราะหไดไมแตกตางกัน(p>.05) ซึ่งผลการวิเคราะหลักษณะเนื้อสัมผัสดวย
เครื่อง texture analyzer แสดงผลที่สอดคลองกับการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหลักษณะเนื้อสัมผัสของเจลเยลลี่มะมวงดวยเครื่อง texture analyzer
ผลการทดลองผลิตภัณฑเยลลี่มะมวง
สูตรที่ 4
สูตรที่ 5
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
a
a
a
ab
Hardness (N)
2.24±1.77
2.23±2.01
2.20±2.65
1.83±1.97
1.63±2.37b
Cohesivenessns
0.09±0.81
0.08±0.93
0.10±0.45
0.09±0.81
0.10±0.60
a
bc
ab
c
Springiness (mm.)
13.60±1.95
12.61±2.68
13.11±2.22
12.18±1.87
12.41±1.95c
0.93±0.46
0.87±0.86
0.98±0.30
0.78±1.22
0.72±0.98
Chewiness (kgf.mm)ns
ns
0.08±0.32
0.07±0.53
0.06±0.97
0.07±0.53
0.07±0.53
Gumminess
abc = คาเฉลี่ยของขอมูลที่อยูในแถวแนวนอนเดียวกันที่มีตัวอักษรตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<.05)
ns = คาเฉลี่ยของขอมูลที่อยูในแถวแนวนอนเดียวกันมีความไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>.05)
คุณลักษณะทางเนื้อสัมผัส

ผลการวิเคราะหคุณภาพทางดานสีของเจลเยลลี่มะมวงดวยเครื่อง spectrophotometer รุน color quest XE
พบวา สูตรการผลิตที่ 1 และ 2 นั้นมีคา L* ที่สูงกวาสูตรการผลิตอื่นๆ เนื่องจากเปนสูตรที่มีการใชสัดสวนของคาราจีแนนที่สูง
กวาผงบุก และพบวาเจลมีลักษณะที่ขุนกวา จึงสงผลทําใหคา L* สูงขึ้น ในขณะที่สูตรการผลิตที่ 3, 4 และ 5 นั้นมีสัดสวนของ
คาราจีแนนที่ลดลงและพบวาเจลมีความใสมากขึ้น เจลที่มีปริมาณของคาราจีแนนที่มีสัดสวนที่สูงนั้นพบวามีสีที่ออนกวา โดยมี
สีเหลืองออนกวา ใขณะที่เจลที่มีปริมาณของผงบุกที่มีสัดสวนที่สูงขึ้นเจลเยลลี่จะมีสีที่เขมขึ้น มีความเปนสีเหลืองอมสมมากขึ้น
ตารางที่ 5 การวิเคราะหทางดานสีของผลิตภัณฑเยลลี่มะมวง
ผลการทดลองผลิตภัณฑเยลลี่มะมวง
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
สูตรที่ 4
สูตรที่ 5
a
a
b
b
L*
41.05±2.34
39.87±4.55
31.59±6.21
32.68±7.32
32.66±6.98b
a*
3.37±0.24b
3.02±0.51a
3.88±0.13ab
3.97±0.11a
3.65±0.18ab
b*
28.05±3.67a 13.59±1.96b
14.65±1.77b
14.03±1.08b
12.47±2.59b
C*
28.90±4.86a 14.27±6.72b
15.46±5.36b
14.85±6.13b
13.24±5.52b
h°
88.80±6.87a 82.88±7.39b
80.21±4.34c
79.02±2.70c
78.49±3.48c
abc = คาเฉลี่ยของขอมูลที่อยูในแถวแนวนอนเดียวกันที่มีตัวอักษรตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<.05)
คุณลักษณะทางสี

เมื่ อศึ กษาผลการวิเคราะหคุ ณภาพทางด านกายภาพและการยอมรั บ ทางประสาทสั มผั ส ของเจลเยลลี่ สามารถ
พิจารณาไดวาสูตรการผลิตที่ 3 (คาราจีแนน : ผงบุก = 0.94 : 0.26) นั้นเปนสูตรที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากมีลักษณะทางดาน
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เนื้อสัมผัสที่คอนขางดี มีความแข็งแรงของเจลที่สูง โดยพิจารณาจากคา hardness และ springiness มีลักษณะทางดานสีที่สี
ไมออนจนเกินไปและเจลมีความใสไมขุน และมีแนวโนมของคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสที่ดีที่สุด
ผลการศึกษาปริมาณและลักษณะของชิ้นเนื้อมะมวงที่เหมาะสมตอคุณภาพผลิตภัณฑเยลลี่มะมวง
ศึกษาปริมาณและสัดสวนของเนื้อมะมวงที่เติมลงในเยลลี่มะมวงโดยอัตราสวนและขนาดที่แตกตางกันทั้งหมด 6 ระดับ
ดังแสดงในตารางที่ 6 ทําการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสที่มีตอเยลลี่มะมวง โดยใชผูทดสอบชิมที่ไมผานการฝกฝน
จํานวน 30 คน เพื่อประเมินลักษณะของเยลลี่มะมวงทางดานลักษณะปรากฎ สี กลิ่น เนื้อสัมผัส รสชาติ ขนาดรูปรางของชิ้น
เนื้อมะมวง ปริมาณของชิ้นเนื้อมะมวง และความชอบโดยรวมดวยวิธี 9 – point hedonic scale (กําหนดให 1 = ไมชอบ
มากที่สุด, 9 = ชอบมากที่สุด) ซึ่งพบวาเยลลี่มะมวงในทุกๆ สูตรการผลิตมีคะแนนการยอมรับทางดานสี กลิ่น เนื้อสัมผัส และ
รสชาติที่ไมแตกตางกัน (p>0.05) โดยมีคะแนนการยอมรับดานสีในชวง 6.50 – 6.77 คะแนน ดานกลิ่นในชวง 6.10 – 6.30
คะแนน ดานเนื้อสัมผัสในชวง 6.10 – 6.47 คะแนน และดานรสชาติในชวง 7.07 – 7.33 คะแนน แตมีความแตกตางกันใน
ดานลักษณะปรากฏ ความพึงพอใจต อขนาด/รู ปร างของชิ้นเนื้อมะมวง ความพึงพอใจต อปริมาณของชิ้นเนื้อมะมวง และ
ความชอบโดยรวม โดยพบวาผูทดสอบพึงพอใจชิ้นเนื้อมะมวงที่มีรูปรางเปนชิ้นสี่เหลี่ยมลูกบาศกขนาด 0.5 ซม3 มากกวา โดย
ปริมาณของชิ้นเนื้อมะมวงที่ผูทดสอบใหการยอมรับอยูที่รอยละ 20 ของน้ําหนัก
ตารางที่ 6 คะแนนการยอมรับจากการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผูทดสอบชิมตอผลิตภัณฑเยลลี่มะมวง

คุณลักษณะ

สูตรที่ 1
4.44±1.11c
6.50±1.22
6.10±1.54
6.10±1.54
7.07±1.34

ผลการทดลองผลิตภัณฑเยลลี่มะมวงผสมชิ้นเนื้อมะมวง
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
สูตรที่ 4
สูตรที่ 5
c
a
ab
4.57±1.08
6.50 ±1.08 6.03±1.47
6.57±1.08a
6.57±1.19
6.60±1.28
6.63±1.24
6.67±1.02
6.10±1.54
6.23±1.37
6.23±1.37
6.23±1.37
6.27±1.25
6.30±1.27
6.37±1.14
6.40±1.12
7.20±1.28
7.23±1.42
7.27±1.26
7.17±1.18

สูตรที่ 6
5.57±1.08b
6.77±1.34
6.30±1.23
6.47±0.96
7.33±1.16

ลักษณะที่ปรากฏ
สีns
กลิ่นns
เนื้อสัมผัสns
รสชาติns
ความพึงพอใจตอขนาด/
3.60±1.45c 4.00±0.69c 5.67±0.34b 5.95±1.29ab 6.70±1.30a 5.73±1.21b
รูปรางของชิ้นเนื้อมะมวง
ปริมาณของชิ้นเนื้อมะมวง 4.07±1.05c 4.07±1.01c 6.40±1.28a 5.87±1.26ab 6.6.7±1.43a 5.47±1.22b
ความชอบโดยรวม
4.93±0.36c 5.13±1.43c 7.13±1.36a 6.23±1.20b 7.33±0.67a 5.60±1.18c
abc = คาเฉลี่ยของขอมูลที่อยูในแถวแนวนอนเดียวกันที่มีตัวอักษรตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<.05)
ns = คาเฉลี่ยของขอมูลที่อยูในแถวแนวนอนเดียวกันมีความไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>.05)
ตารางที่ 7 การวิเคราะหทางดานสีของผลิตภัณฑเยลลี่มะมวง
คุณลักษณะ
ทางสี
L* ns
a*
b* ns
C* ns
h°

สูตรที่ 1
31.49±9.28
0.66±1.06ab
11.79±7.83
11.83±7.86
88.86±4.66c

ผลการทดลองผลิตภัณฑเยลลี่มะมวงผสมชิ้นเนื้อมะมวง
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
สูตรที่ 4
สูตรที่ 5
31.60±3.12
33.20±6.57
34.25±7.27
34.35±4.48
ab
b
a
0.61± 0.65
-0.74±0.40
1.06±0.56
-0.02±0.45c
13.01±3.02
6.81±4.77
12.40±6.76
8.15±7.45
12.43±6.75
8.23±7.40
13.07±3.02
6.83±4.76
c
a
c
87.96±4.56 100.15±7.02 85.25±2.85
93.45±6.48b

สูตรที่ 6
31.70±8.59
0.29±0.44bc
14.46±3.20
13.50±3.21
88.50±2.21c
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abc = คาเฉลี่ยของขอมูลที่อยูในแถวแนวนอนเดียวกันที่มีตัวอักษรตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<.05)
ns = คาเฉลี่ยของขอมูลที่อยูในแถวแนวนอนเดียวกันมีความไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>.05)
ผลการวิเคราะหคุณภาพทางดานสีของเยลลี่มะมวงผสมชิ้นเนื้อมะมวง พบวาการเติมชิ้นเนื้อมะมวงไมสงทําใหคา L*
เกิดการเปลี่ยนแปลง แตสงผลใหคา a* และคา h° มีความแตกตางกัน (p<.05) โดยที่การใสชิ้นมะมวงในลักษณะชิ้นสี่เหลี่ยม
ลูกบาศกในปริมาณรอยละ 20 ของน้ําหนัก จะสงผลทําใหสีของผลิตภัณฑเยลลี่มะมวงออกไปทางสีเหลืองมากกวา ในขณะที่
เมื่อมีการเพิ่มปริมาณเปนรอยละ 40 ของน้ําหนักในทุกๆ รูปรางของชิ้นเนื้อมะมวง จะสงผลทําใหสีของผลิตภัณฑมีสีเขมขึ้นมี
ความเปนสีเหลืองอมสมมากขึ้น
จากการศึกษาปริมาณที่เ หมาะสมของการเติมชิ้ นเนื้อมะมวงในผลิตภัณฑ เยลลี่ม ะมวงน้ําดอกไม นั้น พบวาในการ
คัดเลือกขนาดและปริมาณของเนื้อมะมวงที่เติมลงในเยลลี่โดยสูตรที่ 5 ซึ่งมีขนาดชิ้นเนื้อ 0.5 ลูกบาศกเซนติเมตรและปริมาณ
รอยละ 20 ของน้ําหนักทั้งหมดเปนสูตรที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากมีคุณลักษณะทางดานสีที่สีไมเขมจนเกินไปและเจลมีความใส
ไมขุน และมีแนวโนมของคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสที่ดีที่สุด
การศึกษาการยับยั้งการปนเปอนของเชื้อจุลิน ทรียแ ละการเกิดสีน้ําตาลของชิ้น เนื้อมะมวงในผลิตภัณฑเยลลี่
มะมวงผสมชิ้นเนื้อมะมวง
ผลการศึกษาการยับยั้งเชื้อจุลินทรียที่ปนเปอนและการเกิดสีน้ําตาลบนชิ้นเนื้อมะมวงในผลิตภัณฑเยลลี่มะมวงผสม
ชิ้นเนื้อมะมวง โดยศึกษาสภาวะในการลวกผลมะมวงในน้ํารอนที่อุณหภูมิ 85 และ 90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที พบวา
อุณหภูมิใ นการลวกที่สู งขึ้น คือที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส สามารถลดปริม าณของเชื้อจุลินทรียทั้ งหมดลงไดม ากกวาที่
อุ ณ หภู มิ 85 องศาเซลเซี ย ส (p<.05) และสามารถยั บ ยั้ ง การเกิ ด สี น้ํ า ตาลบนชิ้ น เนื้ อ มะม ว งจากเอนไซม PPO
(polyphenoloxidase) ไดจากการที่เอนไซมเสียสภาพจากความรอน ซึ่งเห็นไดจากคาสีที่วัดได โดยที่อุณหภูมิสูง (90 องศา
เซลเซีย ส) นั้นมี คา L* และค า h° ที่ มากกวา (p<.05) ซึ่งแสดงถึ งสี ของผลิต ภัณฑที่ มีค วามสวางและออนกวา แตการใช
อุณหภูมิที่สูงขึ้น สงผลทําใหผลิตภัณฑสูญเสียวิตามินซีไปมากกวาการใชอุณหภูมิในการลวกที่ต่ํากวา
ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลินทรียของผลิตภัณฑมะมวงน้ําดอกไมผสมชิ้นเนื้อมะมวง
คุณลักษณะ
ปริมาณวิตามินซี (mg/100 g)
ปริมาณกรดทั้งหมด (%) ns
ความชื้น (%) ns
ไขมัน (%) ns
กากใย (%) ns
โปรตีน (%) ns
เถา (%) ns
คารโบไฮเดรต (%) ns
L*
a*
b* ns
C* ns
h°
เชื้อจุลินทรียทั้งหมด (cfu/g)
ยีนตและรา (cfu/g)

อุณหภูมิในการลวกเนื้อมะมวง
85°C
90°C
a
2.78 ±0.32
2.18±0.02b
1.00 ±0.01
0.93±0.01
79.26±0.51
77.62±0.49
0.21±0.01
0.20±0.01
0.15±0.01
0.17±0.01
a
0.29±0.01
0.27±0.01b
0.20±0.03
0.22±0.03
19.89±0.07
21.52±0.15
b
30.70±8.59
34.25±7.27a
0.69±1.06ab
1.06±0.81a
11.89±5.83
12.14±4.76
13.11±2.02
13.45±2.21
b
98.79±2.10a
93.20±3.42
1x103 a
7x102 b
<3
<3
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ab = คาเฉลี่ยของขอมูลที่อยูในแถวแนวนอนเดียวกันที่มีตัวอักษรตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<.05)
ns = คาเฉลี่ยของขอมูลที่อยูในแถวแนวนอนเดียวกันมีความไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>.05)
สรุปและอภิปรายผล
การทดลองนี้เปนศึกษาอัตราสวนของสารกอเจลที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑเยลลี่มะมวง โดยการคัดเลือกสูตร
การผลิตที่เหมาะสมโดยการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส การวิเคราะหคุณภาพทางกาย พบวาสูตรการผลิตที่ 3 (คารา
จีแนน : ผงบุก = 0.94 : 0.26) เปนอัตราสวนที่เหมาะสมที่สุด โดยมีคุณลักษณะทางดานเนื้อสัมผัสที่คอนขางดี มีความแข็งแรง
ของเจลที่สูง คุณลักษณะทางดานสีที่สี ไมออนจนเกินไปและเจลมีความใสไมขุน และมีแนวโนมของคะแนนการยอมรับทาง
ประสาทสัมผัสที่ดีที่สุด
เมื่อคัดเลือกอัตราสวนของสารกอเจลที่เ หมาะสมมาทําการศึ กษาปริ มาณที่เหมาะสมของการเติม ชิ้นเนื้อมะมวงใน
ผลิตภัณฑเยลลี่มะมวงน้ําดอกไมนั้น พบวาในการคัดเลือกขนาดและปริมาณของเนื้อมะมวงที่เติมลงในเยลลี่โดยสูตรที่ 5 ซึ่งมี
ขนาดชิ้นเนื้อ 0.5 ลู กบาศกเซนติ เมตร และปริ มาณร อยละ 20 ของน้ําหนักทั้ง หมดเป นสู ตรที่เ หมาะสมที่ สุด เนื่องจากมี
คุณลักษณะทางดานสีที่สีไมเขมจนเกินไป และมีแนวโนมของคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสที่ดีที่สุด
เมื่อศึกษาสภาวะการยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลและเชื้อจุลินทรียที่ปนเปอนของชิ้นเนื้อมะมวงในผลิตภัณฑเยลลี่
มะม วงผสมชิ้ นเนื้อมะม วง พบวาอุณหภูมิ ใ นการลวกที่สู ง ขึ้น คื อที่ อุณหภู มิ 90 องศาเซลเซีย ส สามารถลดปริ ม าณของ
เชื้อจุลินทรียทั้งหมดลงไดมากกวาและสามารถยับยั้งการเกิดสีน้ําตาลบนชิ้นเนื้อมะมวงจากเอนไซม PPO ได ซึ่งแสดงจากคาสี
ที่วัดได โดยที่อุณหภูมิสูง (90 องศาเซลเซียส) นั้นมีคา L* และคา h° ที่มากกวา โดยแสดงถึงสีของผลิตภัณฑที่มีความสวาง
และออนกวา แตการใชอุณหภูมิที่สูงขึ้นนั้นสงผลทําใหผลิตภัณฑสูญเสียวิตามินซีไปมากกวาการใชอุณหภูมิในการลวกที่ต่ํากวา
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การเปรียบเทียบปริมาณ Trans verbenol และ 8-hydroxymenthol ที่สกัดจาก
ใบจําปสิรนิ ธรโดยการกลัน่ และการสกัดดวยคารบอนไดออกไซดเหลวที่สภาวะเหนือวิกฤต
มณฑนะ สมเกิด และ กนกพร บุญทรง*
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บทคัดยอ
งานวิ จั ย นี้ ไ ด ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บปริ ม าณทรานซ เ วอร บี น อล (Trans verbenol) และ 8-ไฮดรอกซี เ มนทอล (8hydroxymenthol) ที่ ไดจากการสกัดจากใบจําปสิริ นธร โดยทําการเปรี ยบเทียบจากการสกัด ดวยเทคนิคการกลั่นด วยน้ํา
(Water distillation) และการสกัด ดวยคารบ อนไดออกไซดเ หลวที่ สภาวะเหนือวิกฤต (Supercritical carbondioxide
extraction) จากผลการทดลองพบวาไดสารสกัดจากทั้งสองวิธีการคิดเปนรอยละ (% yield) เทากับ 0.16 จากวิธีการสกัดดวย
น้ํา และ % Yield จากการสกัดดวยคารบอนไดออกไซดเหลวที่สภาวะเหนือวิกฤตเทากับ 0.13 จากนั้นนําสารที่สกัดไดมา
ศึกษาองคประกอบทางเคมีโ ดยใชเ ครื่องแกสโครมาโทรกราฟ -แมสสเปคสเปคโทรมิเตอร (Gas Chromatograph-Mass
Spectrometer, GCMS) พบวาสารที่สกัดไดจากใบจําปสิรินธรทั้งสองวิธีมีทรานซเวอรบีนอล เปนองคประกอบหลัก โดยพบ
ปริมาณของทรานซเวอรบีนอลจากวิธีการสกัดดวยเทคนิคการกลั่นดวยน้ํา มากกวา วิธีการสกัดดวยคารบอนไดออกไซดเหลวที่
สภาวะเหนือวิกฤตมากกวาถึง 1.1 เทา และพบสารที่มีฤทธิ์ฆาเชื้อไดแก 8-hydroxymenthol จากสารที่สกัดจากใบจําปสิริน
ธรพบปริมาณ วิธีการสกัดดวยคารบอนไดออกไซดเหลวที่สภาวะเหนือวิกฤต มากกวา วิธีการสกัดดวยเทคนิคการกลั่นดวยน้ํา
1.9 เทา ตามลําดับ
คําสําคัญ: ทรานซเวอรบีนอล, 8-ไฮดรอกซีเมนทอล, การสกัดดวยการกลั่น, การสกัดคารบอนไดออกไซดเหลวที่สภาวะเหนือ
วิกฤติ, ใบจําปสิรินธร
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Comparison of Trans Verbenol and 8-Hydroxymenthol Extracted from the
Leaves of Magnolia Sirindhorniae Noot & Chalermglin by Using Distillation
and Supercritical Fluid Carbondioxide Extraction
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Abstract
In this work, the quantification of Trans verbenol and 8-hydroxymenthol extracted from Magnolia
Sirindhorniae Noot & Chalermglin leaves has studied. The comparison of essential oils yield was
established by using distillation and supercritical fluid carbondioxide extraction. The yields of Magnolia
Sirindhorniae Noot & Chalermglin essential oils from water distillations were 0.16 % and from the
supercritical fluid carbondioxide extraction were 0.13 %. Then the chemical compositions of essential oils
extracted were analyzed by using Gas Chromatograph-Mass Spectrometer (GC-MS). The results showed
that trans verbenol was the major component. Trans verbenol content from water distillation was 1.1X
more than from supercritical fluid carbondioxide extraction method and 8-hydroxymenthol from
supercritical fluid carbondioxide extraction more than water distillation equal to 1.9X.
Keywords: Trans verbenol, 8-hydroxymenthol, water distillation, supercritical fluid carbondioxide
extraction, Magnolia Sirindhorniae Noot & Chalermglin
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บทนํา
องคประกอบทางเคมีของน้ํามันหอมระเหยสามารถแบงไดเปน 7 กลุม สารในแตละกลุมจะมีคุณสมบัติที่แตกตางกัน
ออกไปตามลักษณะเดนของพืชตละชนิด สารสําคัญสารทรานซเวอรบีนอล (Trans verbenol) และ 8-ไฮดรอกซีเมนทอล (8hydroxymenthol) เปนสารสําคัญที่จัดอยูในกลุม Alcohols จําแนกตามองคประกอบทางเคมีของน้ํามันหอมระเหยแลวมี
คุ ณ สมบั ติ ฆ า เชื้ อ โรค ต า นเชื้ อ ไวรั ส ทํ า ให รู สึ ก สดชื่ น (พิ ม พร ลี ล าพรพิ สิ ฐ : “สุ ค นธบํ า บั ด ” คณะเภสั ช ศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีนาคม 2545) ปจจุบันในประเทศไทยใหความสนใจกับการสกัดน้ํามันหอมระเหยจากพีชสมุนไพร
พื้นบานเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเปรียบเสมือนยาที่ไดจากธรรมชาติ ไมมีสารพิษตกคาง เชน การสกัดน้ํามันหอมระเหยจากเกสร
บัวหลวงราชินี (บุษราคัม สิงหชัย. วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ 2560) และ
น้ํามันหอมระเหยจากดอกกันเกรา (นางสาว อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
จําปสิ รินธร (Magnolia sirindhorniae Noot. & Chalermglin) เปนจําปสายพันธุใหม (new species) และพื ช
เฉพาะถิ่นของไทย (Endemic to Thailand) คือมีเฉพาะในประเทศไทยเทานั้น (ปยะ เฉลิมกลิ่น, 2544) และมีขึ้นอยูเฉพาะ
พื้นที่ชุมน้ําหรือในปาพรุน้ําจืดที่มีน้ําพุไหลผานตลอดเวลา
สํารวจพบครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2541 โดย ดร.ปยะ เฉลิม
กลิ่น นักวิชาการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย และไดรับพระราชานุญาตใหใชพระนามาภิไธยวา
"จําปสิรินธร" Magnolia sirindhorniae Noot. & Chalermglin นอกจากสวนของดอกที่มีความหอมเปนเอกลักษณแลว คน
ทองถิ่นยังนํา สวนของใบ ยอดออน และลําตนมาทานเปนยาได ลักษณะของใบแมจะมีกลิ่นฉุนแตเชื่อวามีผลสามารถฆาเชื้อ
ได เคยมีผูสนใจศึกษาการสกัดสารจากตนจําปสิรินธร เชน การสกัดแยกสารหอมและน้ํามันหอมระเหยจากดอกจําป (พุฒิตา
พันจี, Kasetsart J. (Nat. Sci.) 43 : 197 - 203 (2009)) และ การสกัดสารเซอรควิเทอรปนแลคโทน จากใบจําปสิรินธร
(ตฤณกร, Biochemical Systematics and Ecology 57 (2014)) จากที่กลาวมาในข างตน ผูวิจัย จึง สนใจศึกษา
องคประกอบที่นาสนใจของใบจําปสิรินธร และเปรียบเทียบวิธีการสกัดสารสําคัญที่สนใจ
จากขอมูลที่ไดอธิบายในเบื้องตนและการศึกษาจากงานวิจัย วิธีที่เหมาะสมจะนํามาใชในการสกัดใบจําปสิรินธรคือ
วิธีการกลั่น (พุฒิตา พันจี. การสกัดแยกสารหอมและน้ํามันหอมระเหยจากดอกจําป, Kasetsart J. (Nat. Sci.) 43 : 197 203 (2009)) และอี กวิ ธี ที่ นา สนใจและเป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ มคื อ วิ ธีก ารสกัด แบบ สกั ด ด ว ยคาร บ อนไดออกไซด
(Supercritical ﬂuid carbondioxide extraction) เนื่องจากเป นวิธีที่ แ ทบไม ต องใช ส ารเคมี แ ละน้ํามั นที่ ส กัด ได จะมี
องคประกอบของใบครบถวน รวมถึงยังคงเอกลักษณของกลิ่นจากพืชที่สกัด จึงเปนวิธีทางเลือกที่นํามาศึกษา จากนั้นศึกษา
องคประกอบทางเคมีและเปรียบเทียบปริ มาณสารที่สกัดได โดยใชเครื่องแกสโครมาโทรกราฟ-แมสสเปคสเปคโทรมิเตอร
(Gas Chromatograph-Mass Spectrometer, GCMS)
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. สกัดสารทรานซเวอรบีนอล (Trans verbenol) และ 8-ไฮดรอกซีเมนทอล (8-hydroxymenthol) จาก ใบจําป
สิรินธร
2. ศึ ก ษาองค ป ระกอบของสารทรานซ เ วอร บี น อล (Trans verbenol) และ 8-ไฮดรอกซี เ มนทอล (8hydroxymenthol) ที่ไดจากวิธีการกลั่นดวยน้ํา (Water distillation) และ การสกัดดวยคารบอนไดออกไซดเหลวที่สภาวะ
เหนือวิกฤต (Supercritical carbondioxide extraction)
3. เปรี ย บเที ย บปริ ม าณสารทรานซ เ วอร บี น อล (Trans verbenol) และ 8-ไฮดรอกซี เ มนทอล (8hydroxymenthol) ที่สกัดจากใบจําปสิรินธรจากวิธีการสกัดทั้ง 2 วิธีโดยใชเครื่องแกสโครมาโทรกราฟ-แมสสเปคสเปคโทร
มิเตอร (Gas Chromatograph-Mass Spectrometer, GCMS)
ระเบียบวิธีวิจัย
1. การสกัดสารทรานซเวอรบีนอล (Trans verbenol) และ 8-ไฮดรอกซีเมนทอล (8-hydroxymenthol) จากใบจําปสิรินธร
แบงการสกัดเปนสองสวนคือ สวนแรกเปน การสกัดแบบกลั่นดวยน้ํา (Water distillation) ใชตัวอยางใบสดปริมาณ 500 กรัม
น้ํา 1,000 ml ใชเวลาในการสกัด 4 ชั่วโมง (applied from Parliament, 1998)
สวนที่ส อง สกัดแบบใช คารบ อนไดออกไซดเหลวที่สภาวะเหนือวิกฤต (Supercritical carbondioxide extraction) ใช
ตัวอยางใบแหง 3 กิโลกรัม/รอบ จํานวน 2 รอบ โดยใชความดัน 25.5 Mpa อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เวลาที่ใช 6 ชั่วโมง
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ใช Ethanol 95% จํานวน 2 ลิตรเปนตัวทําละลายรวม (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข)
2. ศึกษาองคประกอบของสารทรานซเวอรบีนอล (Trans verbenol) และ 8-ไฮดรอกซีเมนทอล (8-hydroxymenthol) จาก
วิธีการสกัดดวยเทคนิคการกลั่นดวยน้ํา (Water distillation) และ เทคนิคคารบอนไดออกไซดเหลวที่สภาวะเหนือวิกฤต
(Supercritical carbondioxide extraction) โดยใช เ ครื่ องแกส โครมาโทรกราฟ -แมสสเปคสเปคโทรมิ เ ตอร (Gas
Chromatograph-Mass Spectrometer, GCMS)
นําสารที่สกัดไดไปวิเคราะหดวยเครื่องGC- MS Thermo รุน Trace GC Ultra DSQII/Polaris Q/ITQ ใชอุณหภูมิ 50-450 ºC
ใชอัตราเร็วเฟสเคลื่อนที่ 1.0 cm3/วินาที อุณหภูมิของ Detector 200 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสวนที่ฉีด 105 องศาเซลเซียส
โดยกําหนดอุณหภู มิ (T1) 50 องศาเซลเซีย ส คงที่ 1 นาที แลวเพิ่ม อุณหภูมิ (R1) ทีล ะ 10 องศาเซลเซียส/นาที จนถึ ง
อุณหภูมิ (T2) 100 องศาเซลเซียส คงที่ไว 1 นาที เพิ่มอุณหภูมิ (R2) 3 องศาเซลเซียส/นาที จนถึงอุณหภูมิ (T2) 200 องศา
เซลเซียส คงที่ไว 20 นาที ปริมาณสารที่ฉีด 1 µl ใชแกสฮีเลี่ยมเปนแกสตัวพา (carrier gas) เทียบหาองคประกอบสารจาก
โครมาโทแกรมมาตรฐาน (Standard library) โดยโปรแกรม National Institute of Standard and Technology (NIST)
3. วิเคราะหปริมาณและเปรียบเทียบปริมาณ สารทรานซเวอรบีนอล (Trans verbenol) และ 8-ไฮดรอกซีเมนทอล (8hydroxymenthol) ที่ ส กั ด จากใบจํ า ป สิ ริ น ธร โดยใช เ ครื่ อ งแก ส โครมาโทรกราฟ -แมสสเปคสเปคโทรมิ เ ตอร (Gas
Chromatograph-Mass Spectrometer, GCMS)
คํานวณหาปริมาณของสารที่ไดจากพื้นที่ใตพีก (peak area) คํานวณเปนรอยละของพื้นที่ใตพีก (peak area percent) คือ
รวมพื้นที่ใตพีกของทุกพีกในหนึ่งโครมาโทแกรม เปน 100 และคํานวณแตละพีกเปนสัดสวนของ 100

%Yield (%V/W)

ผลการวิจัย
1. การสกัดสารทรานซเวอรบีนอล (Trans verbenol) และ 8-ไฮดรอกซีเมนทอล (8-hydroxymenthol) จากใบจําปสิรินธร
0.2
0.15
0.1
0.05
0
Water distillation

Supercritical fluid carbondioxide
extraction
Extraction method

ภาพที่ 1 กราฟแสดง % Yield ของน้ํามันหอมระเหยที่สกัดไดจากเทคนิคการกลั่นดวยน้ํา (Water distillation) คือ 0.16 และ
เทคนิคการสกัดดวยคารบอนไดออกไซดเหลวที่สภาวะเหนือวิกฤต (Supercritical carbondioxide extraction) คือ 0.13
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2. ศึกษาองคประกอบของสารทรานซเวอรบีนอล (Trans verbenol) และ 8-ไฮดรอกซีเมนทอล (8-hydroxymenthol) จาก
วิธีการสกัดดวยเทคนิคการกลั่นดวยน้ํา (Water distillation) และ เทคนิคคารบอนไดออกไซดเหลวที่สภาวะเหนือวิกฤต
(Supercritical carbondioxide extraction) โดยใช เ ครื่ องแกส โครมาโทรกราฟ -แมสสเปคสเปคโทรมิ เ ตอร (Gas
Chromatograph-Mass Spectrometer, GCMS)
1

2

ภาพที่ 2 โครมาโทแกรมของสารที่สกัดไดจากเทคนิคการกลั่นดวยน้ํา (Water distillation) หมายเลข 1 คือพีคของสาร
ทรานซเวอรบีนอล (Trans verbenol) และ หมายเลข 2 คือพีคของสาร 8-ไฮดรอกซีเมนทอล (8-hydroxymenthol)

1
2

ภาพที่ 3 โครมาโทแกรมของสารที่สกัดไดจากเทคนิคคารบอนไดออกไซดเหลวที่สภาวะเหนือวิกฤต
(Supercritical carbondioxide extraction) หมายเลข 1 คือพีคของสารทรานซเวอรบีนอล (Trans verbenol)
และ หมายเลข 2 คือพีคของสาร 8-ไฮดรอกซีเมนทอล (8-hydroxymenthol)
จากโครมาโทแกรมภาพที่ 2 แสดงโครมาโทแกรมขององคประกอบที่พบจากน้ํามันหอมระเหยที่สกัดไดจากเทคนิค
การกลั่นดวยน้ํา (Water distillation) และภาพที่ 3 แสดงโครมาโทแกรมขององคประกอบที่พบจากน้ํามันหอมระเหยที่สกัด
ไดจากเทคนิคคารบอนไดออกไซดเหลวที่สภาวะเหนือวิกฤต (Supercritical carbondioxide extraction) หมายเลข 1 คือ
สารทรานซเวอรบีนอล (Trans verbenol) และหมายเลข 2 คือ สาร 8-ไฮดรอกซีเมนทอล (8-hydroxymenthol) จากนั้นนํา
โครมาโทแกรมมาเทียบองคประกอบทางเคมีของสารจากโปรแกรม National Institute of Standard and Technology
(NIST) เปนไปตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 องค ป ระกอบทางเคมี ที่ มี ค วามเป นไปได สู ง สกัด จากเทคนิค การกลั่ น (Water distillation) และ เทคนิ ค
คารบอนไดออกไซดเหลวที่สภาวะเหนือวิกฤต (Supercritical fluid carbondioxide extraction) จากใบจําปสิรินธร โดยใช
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เครื่องแกสโครมาโทรกราฟ-แมสสเปคสเปคโทรมิ เตอร (Gas Chromatograph-Mass Spectrometer, GCMS) เทีย บ
องคประกอบสารจากโปรแกรม National Institute of Standard and Technology (NIST)
Extraction method
Water distillation

Extraction method
Supercritical fluid
carbondioxide extraction

Retention time
(min)
10.16
12.92
16.14

% Relative
peak area
2.42
46.00
5.81

Retention time
(min)
8.83
12.08
13.09
16.42
20.48

% Relative
peak area
1.08
15.96
42.10
10.93
9.60

25.00

1.08

26.72

12.11

34.14

6.71

Possible compounds
Trans-linalool 3,7-oxide
Trans-verbenol
8-hydroxymenthol

Possible compounds
Phynylethyl alcohol
2-cyclohexane-1-ol
Trans-verbenol
8-hydroxymenthol
2,2,6,7-Tetramethyl-10oxatricyclo(4.3.1.0(1,6))decan-5-ol
11-hydrtoxy-11-methyltricyclo(4.3.1.1(2,5))undecan-10-one
(3E)-4-(1,5-dihydroxy-2,6,6-trimethyl-2cyclohexane-1yl)-3-buten-2-one
Ethanone

จากตารางที่ 1 เป นองค ป ระกอบทางเคมี ที่ ส กัด ได จากเทคนิค การกลั่ น (Water distillation) และ เทคนิ ค
คารบอนไดออกไซดเหลวที่สภาวะเหนือวิกฤต (Supercritical fluid carbondioxide extraction) จากใบจําปสิรินธร จะเห็น
ไดวาองคประกอบหลักที่พบในการสกัดทั้งสองวิธีคือ สารทรานซเวอรบีนอล (Trans verbenol) และ 8-ไฮดรอกซีเมนทอล (8hydroxymenthol) สารสําคัญทั้งสองหากจัดจําแนกตามกลุมขององคประกอบทางเคมีที่พบในน้ํามันหอมระเหย จัดอยูในสาร
กลุม Alcohols ซึ่งมีคุณสมบัติฆาเชื้อโรค ตานเชื้อไวรัส ทั้งยังชวยทําใหรูสึกสดชื่นอีกดวย
3. วิเคราะหปริมาณและเปรียบเทียบปริมาณ สารทรานซเวอรบีนอล (Trans verbenol) และ 8-ไฮดรอกซีเมนทอล (8hydroxymenthol) ที่ ส กั ด จากใบจํ า ป สิ ริ นธร โดยใช เ ครื่ องแก ส โครมาโทรกราฟ -แมสสเปคสเปคโทรมิ เ ตอร (Gas
Chromatograph-Mass Spectrometer, GCMS)
จากการวิเคราะหปริมาณสารทรานซเวอรบีนอล (Trans verbenol) ที่พบในตัวอยางสกัดดวยเทคนิคการสกัดทั้งสองวิธี นํามา
เปรียบเทียบปริมาณพบวา สารที่สกัดจากเทคนิคการกลั่นดวยน้ํา (Water distillation) มากกวา เทคนิคคารบอนไดออกไซด
เหลวที่สภาวะเหนือวิกฤต (Supercritical fluid carbondioxide extraction) ถึง 1.1 เทา และ สาร8-ไฮดรอกซีเมนทอล (8-
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hydroxymenthol) พบวาปริมาณของสารที่สกัด ดวยเทคนิคคาร บอนไดออกไซดเหลวที่สภาวะเหนือวิกฤต (Supercritical
fluid carbondioxide extraction) มากกวา เทคนิคการกลั่นดวยน้ํา (Water distillation) ถึง 1.9 เทา
สรุปและอภิปรายผล
จากการสกัดใบจําปสิรินธรดวยเทคนิคการกลั่นดวยน้ํา (Water distillation) และ เทคนิคคารบอนไดออกไซดเหลวที่สภาวะ
เหนือวิกฤต (Supercritical fluid carbondioxide extraction) ได %Yields ของสารสกัด 0.16 และ 0.13 ตามลําดับ พบ
องคประกอบหลักคือ สารทรานซเวอรบีนอล (Trans verbenol) ปริมาณของสาร สารทรานซเวอรบีนอล (Trans verbenol)
ที่พบในตัวอยางสกัดดวยเทคนิคการกลั่นดวยน้ํา (Water distillation) มากกวา เทคนิคคารบอนไดออกไซดเหลวที่สภาวะ
เหนือวิกฤต (Supercritical fluid carbondioxide extraction) ถึ ง 1.1 เท า และ สาร8-ไฮดรอกซีเ มนทอล (8hydroxymenthol) พบวาปริมาณของสารที่สกัด ดวยเทคนิคคาร บอนไดออกไซดเหลวที่สภาวะเหนือวิกฤต (Supercritical
fluid carbondioxide extraction) มากกวา เทคนิคการกลั่นดวยน้ํา (Water distillation) ถึง 1.9 เทา
ขอเสนอแนะ
1. สารสําคัญทรานซเวอรบีนอล (Trans verbenol) และ 8-ไฮดรอกซีเมนทอล (8-hydroxymenthol) จัดในกลุม
องคประกอบน้ํามันหอมระเหยในสวนของ Alcohols ซึ่งมีคุณสมบัติฆาเชื้อโรค ตานเชื้อไวรัส ชวยทําใหรูสึกสด
ชื่น สามารถนําไปศึกษาผลของคุณสมบัติเพิ่มเติมไดอีก
2. จากการศึกษาและสอบถามจากคนทองถิ่น ตนจําปสิรินธรนับเปนพืชที่มีคุณประโยชนในทุกสวนของตน ตั้งแต
รากจนถึงดอก แตยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับพืชชนิดนี้นอยมาก อีกทั้งปาจําปสิรินธรกําลังอยูในภาวะแหงแลง และ
ขาดน้ํา ทําใหตนจําปสิรินธรที่มีอายุเกาแกยืนตนตายไปหลายตน จึงมีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุเปนอยางมาก
ขอขอบพระคุณ
1. สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
2. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพื ชอันเนื่องมาจากพระราชดํ าริ องคการบริ หารสวนตําบลซับจําปา อําเภอทาหลวง
จังหวัดลพบุรี อนุเคราะหขอมูลความรู และ ตัวอยางใบจําปสิรินธร
3. คุณนครินทร มัททรีวงศ วิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทยแผน
ไทยและการแพทยท างเลือก กระทรวงสาธารณสุข อนุเคราะห การสกัด ดวยเทคนิคคารบอนไดออกไซดเ หลวที่
สภาวะเหนือวิกฤต (Supercritical carbondioxide extraction)
4. คุณรติ ม าศ บุ ญ ล อม บริ ษัท ซายน สเปค จํากัด ผู ใ ห คํ าปรึ กษาในเรื่ องการใช เ ครื่ องแกส โครมาโทรกราฟ แมสสเปคสเปคโทรมิ เตอร (Gas Chromatograph-Mass Spectrometer, GCMS) รุ น Trace GC Ultra
DSQII/Polaris Q/ITQ
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความหลากชนิดของนก ความชุกชุม อุปนิสัยการหากิน สถานภาพของนก และ
กลุ ม ของนกอพยพในประเทศไทย บริ เ วณจุด ดู นกในเส นทางเดิ นศึ ก ษาธรรมชาติ ตํ าบลบางแกว อําเภอเมื อง จัง หวั ด
สมุทรสงคราม การวิจัยครั้งนี้ใชการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสํารวจภาคสนามเกี่ยวกับความหลากชนิดของนก ในจุดดูนกทั้ง
6 จุดในเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2559 - เดือนเมษายน 2560 วิเคราะหขอมูลเพื่อหาปริมาณความ
ชุกชุมของนก และศึกษาอุปนิสัยการหากิน สถานภาพของนก และกลุมของนกอพยพในประเทศไทย ผลการศึกษาพบนกในจุด
ดูนกทั้ง 6 จุดจํานวน 9 อันดับ 28 วงศ 72 ชนิด โดยพบชนิดนกในอันดับ Passeriformes มากที่สุด คือ จํานวน 22 ชนิด
และจุดดูนกที่ 5 ลานเรียนรูระบบนิเวศปาชายเลน พบชนิดนกมากที่สุด จํานวน 44 ชนิด มีปริมาณความชุกชุม ในระดับ 2
มากที่สุด จํานวน 22 ชนิด คิดเปนรอยละ 30.56 ของนกที่สํารวจพบทั้งหมด ดานอุปนิสัยการหากิน ประกอบดวย กลุมนกกิน
แมลงและหนอน เปนหลัก มากที่สุด จํานวน 24 ชนิด รองลงมาเปนกลุมนกกินสัตวน้ําพวกลูกปลา กุงตัวเล็ก เปนหลัก จํานวน
20 ชนิด สวนสถานภาพของนก มีนกประจําถิ่น จํานวน 34 ชนิด นกประจําถิ่นและนกอพยพ จํานวน 10 ชนิด และนกอพยพ
จํานวน 28 ชนิด สวนกลุมนกอพยพ พบกลุมนกชายเลน มากที่สุด จํานวน 17 ชนิด ดังนั้นนกจึงเปนดัชนีบงชี้คุณภาพความ
สมบูรณของทรัพยากรชีวภาพ และเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตของชุมชนที่อาศัยในพื้นที่นั้นดวย
คําสําคัญ : ความหลากชนิดของนก, จุดดูนก, เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ
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Species Diversity of Birds in Birding Points along Nature Trail
in Bangkaew Sub-District, Meuang District, Samut Songkhram Province
Abstract
The main objectives of this research were to study species diversity, abundance, feeding behaviors,
status of birds and group of migratory birds in birding points along nature trails. The data were carried out
by field survey of species diversity of birds in 6 birding points along nature trail from June 2016 – May
2017. The data were analyzed to find out the abundance of birds and to study feeding behavior, status of
birds and group of migratory birds. There were 9 orders 28 families 72 species of birds. 22 bird species in
order Passeriformes were found the most. The highest numbers of 44 bird species were found in the fifth
birding point (mangrove ecosystem studying point). According to bird abundance, 22 bird species were in
level 2 of bird abundance. It was 30.56 % of all bird species. According to feeding behaviors, the highest
numbers of 24 insectivorous birds were found and 20 aquatic, benthic invertebrate birds were ranked
second. According to bird status, there were 34 resident birds, 10 resident and migratory birds and 28
migratory birds. According to group of migratory birds, the highest numbers of 17 shore birds were found.
Therefore the birds are indicators of richness of bio-resources and also useful for the living of the
communities in the area.
Keywords: Species Diversity of Birds, Birding Point, Nature Trail
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บทนํา
พื้นที่ตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีพื้นที่ชายฝงทะเลติดอาวไทยตอนใน ซึ่งมีเสนทางเดินศึกษา
ธรรมชาติปาชายเลน อยูบริเวณพื้นที่โรงเรียนธรรมชาติปาชายเลนและพื้นที่ใกลเคียง ซึ่งประกอบดวยพื้นที่ปาชายเลน ที่อุดม
สมบูรณทั้งปาไมโกงกาง แสม และหาดเลน อยูใกลพื้นที่ดอนหอยหลอด ซึ่งเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ
(Ramsar Site) ภายใตอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญในระดับนานาชาติ ซึ่งมีลักษณะเปนดอนทรายขี้เปด ที่เปน
ตะกอนของแมน้ําหลายสายไหลลงมารวมทับถมกัน จึงมีลักษณะเปนทรายนุม ละเอียด มีสีดําโคลน ซึ่งเปนแหลงอาหารของ
ปลาและแหลงที่อยูอาศัยของสัตวหนาดินที่เปนแหลงอาหารของนกชายเลน ที่บินอพยพมาพักหาอาหารในพื้นที่แหงนี้ทุกป
เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยูในเสนทางการบินอพยพเอเซียตะวันออก – ออสเตรเลีย (East Asia – Australasian Flyway:
EAAF) (อัฟเตอรเมเยอร และรุงโรจน จุกมงคล, 2542) นอกจากนี้พวกนกกระสา นกยางกรอก ก็ใชพื้นที่ชายฝงทะเลเปนแหลง
หากิน (รุงโรจน จุกมงคล, 2545) สวนหาดเลนชายฝงจะปรากฏในชวงน้ําลงเปนแหลงอาหารที่สําคัญสําหรับนกยางและนก
ชายเลน ส วนบอเลี้ย งกุง บอปลาที่อยูตามชายฝงทะเลเปนแหลงพักอาศัยที่สําคัญ ของนกชายเลนในช วงน้ําขึ้น และยังเป น
แหลงหาอาหารที่สําคัญสําหรับนกชายเลนที่ชอบหากินในบริเวณน้ําตื้น เชน นกสติ๊นทคอแดง นกสติ๊นทนิ้วยาว และนกหัวโต
ทรายเล็ก (ฟลลิป ดี. ราวด และวิเชียร คงทอง, 2553) โดยในราวเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคม จึงมีนกหลายแสนตัวอพยพขาม
มหาสมุทรและแผนดินใหญเปนระยะทางไกลหลายพันกิโลเมตร เขามาอาศัยในประเทศไทย อีกทั้งมีความปลอดภัยสําหรับนก
ประจําถิ่นและนกอพยพ ที่เขามาใชประโยชนในพื้นที่เพื่อเปนแหลงอาหาร ทํารัง วางไข เลี้ยงลูก ดังนั้นนกจึงเปรียบเสมือน
ดัชนีบงชี้คุณภาพความสมบูรณของทรัพยากรชีวภาพ บริเวณใดที่มีนกอพยพอาศัยหากินอยูเปนจํานวนมาก ยอมหมายถึงพื้นที่
นั้นมีความอุดมสมบูรณ ซึ่งยังประโยชนตอการดํารงชีวิตของมนุษยที่อาศัยอยูในพื้นที่นั้นดวย (กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช, 2553) ซึ่งบริเวณเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ ในโรงเรียนธรรมชาติปาชายเลนแหงนี้มีการจัดกิจกรรมใหมีโอกาส
ไดสัมผัสกับธรรมชาติโดยศึกษาเรื่องราวดวยตนเอง จากปายความรูสื่อความหมาย และไดรวมกิจกรรมปลูกปาชายเลน อีกทั้ง
บริเวณพื้นที่ทางเขาและทางออกของเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ ยังมีการใชที่ดินเพื่อทําบอเลี้ยงกุงแบบธรรมชาติ และบอ
เลี้ยงหอยแครง ที่มีทั้งนกประจําถิ่นและนกอพยพ ใชประโยชนพื้นที่เพื่อเปนแหลงอาหาร และจุดพักของนกอพยพ ดังนั้นจึงทํา
ใหบริเวณเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติแหงนี้จัดเปนพื้นที่ที่มีจุดดูนกที่เหมาะสมตอการจัดกิจกรรมดูนกเปนอยางยิ่ง จึงทําให
ผูวิจัยเล็งเห็นถึงประเด็นที่ตองทําการศึกษาความหลากชนิดของนกบริเวณจุดดูนกในเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ ตําบล
บางแกว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
วัตถุประสงค
1.เพื่อศึกษาความหลากชนิดของนก ความชุกชุม และอุปนิสัยการหากินของนก บริเวณจุดดูนกในเสนทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ ตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
2.เพื่อศึกษาสถานภาพของนก และกลุมของนกอพยพในประเทศไทย บริเวณจุดดูนกในเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ
ตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
ระเบียบวิธีวิจัย
1. พื้นที่ศึกษา
บริเวณจุดดูนกในเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ ในพื้นที่โรงเรียนธรรมชาติปาชายเลน และพื้นที่ใกลเคียง ประกอบดวย
จุดดูนก จํานวน 6 จุด คือ
จุดที่ 1 บอเลี้ยงกุงแบบธรรมชาติ
จุดที่ 2 ปาชายเลนบริเวณศาลาแหงการเรียนรู
จุดที่ 3 สะพานไมบริเวณหาดเลน
จุดที่ 4 พื้นที่ปลูกปาชายเลนและหาดเลน
จุดที่ 5 ลานเรียนรูระบบนิเวศปาชายเลน
จุดที่ 6 บอเลี้ยงหอยแครง
2. วิธีการดําเนินการวิจัย
2.1 การสํารวจสภาพแวดลอมในพื้นที่ศึกษาและสํารวจชนิดนกตามแนวเสนทางสํารวจ (Line transects) และสํารวจ
ตามจุดกําหนด ( Point transects) โดยใชกลองสองทางไกลแบบ 2 ตา (Binoculars) และกลองถายรูป และจําแนกนกที่พบ
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ตามหนังสือ A Guide to the Birds of Thailand โดย Boonsong Lekagul และ Philip D. Round และบัญชีรายชื่อนก
(Checklist) ของสมาคมอนุรักษนกและธรรมชาติแหงประเทศไทย (2555) และหนังสือ A Guide to the Birds of Thailand
and Southeast Asia โดย Craig Robson โดยใชเวลาในการสํารวจเดือนละ 1 วัน ตั้งแตเวลา 07.00 - 18.00 น. โดย
พิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่จะทําใหพบนกมากที่สุดในแตละพื้นที่ ซึ่งถาเปนพื้นที่หาดเลน ควรเปนชวงเวลาน้ําลง (สมิทธิ์
สูติบุตร, 2552) เนื่องจากนกชายเลนขนาดเล็กไดเขาหากินอาหารประเภทสัตวหนาดินบริเวณหาดเลนในชวงเวลาน้ําลง สวน
พื้นที่บอเลี้ยงกุงและบอเลี้ยงหอยแครง จะทําการสํารวจในชวงเวลาน้ําขึ้น เนื่องนกชายเลนจะมาหากินอาหารบริเวณบอเลี้ยง
กุงและบอเลี้ยงหอยแครง ชวงเวลาน้ําขึ้น
2.2 บันทึกชนิดและจํานวนนกที่พบเห็นโดยตรง และจากการไดยินเสียงรอง ในพื้นที่ที่สํารวจ
3. วิเคราะหปริมาณความชุกชุมของชนิดนกโดยวิธีของ Pettingill (1969)
รอยละความชุกชุม = จํานวนครั้งที่พบชนิดนก x 100
จํานวนครั้งทั้งหมดที่ทําการสํารวจ
ในการศึกษาครั้งนี้แบงระดับความชุกชุมออกเปน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 นกที่พบบอยมาก (abundant)
ระดับ 4 นกที่พบบอย (common)
ระดับ 3 นกที่พบปานกลาง (moderately common)
ระดับ 2 นกที่พบนอย (uncommon)
ระดับ 1 นกที่พบไดยาก (rare)

พบในอัตรารอยละ 90 - 100
พบในอัตรารอยละ 65 - 89
พบในอัตรารอยละ 31 - 64
พบในอัตรารอยละ 10 - 30
พบในอัตรารอยละ < 10

4. ศึกษาอุปนิสัยการหากินอาหารและสถานภาพของนก โดยใชแนวทางของโอภาส ขอบเขต, (2527) ซึ่งจัดสถานภาพ
ของนกตามชวงเวลาการปรากฏตัวในรอบป ประกอบดวย นกประจําถิ่น นกอพยพ และ นกประจําถิ่นและนกอพยพ
5. ศึกษากลุมของนกอพยพที่พบในประเทศไทย ตามแนวการจําแนกของวัลยา ชนิตตาวงษ และมงคล ไชยภักดี (2548)
6. การรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําฐานขอมูลชนิดนกและแนะนําวิธีการดูนกในบริเวณพื้นที่ศึกษา
7. สรุปผลและรายงานผล
ผลการวิจัย
จากการวิจัยครั้งนี้ พบวา
1.ความหลากชนิดของนก ความชุกชุม และอุปนิสัยการหากินของนก
1.1 ความหลากชนิดของนก
ในบริเวณเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ ตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม พบนกจํานวน จํานวน 9
อันดับ 28 วงศ 72 ชนิด โดยพบชนิดนกในอันดับ PASSERIFORMES มากที่สุด คือ จํานวน 22 ชนิด และจุดดูนกที่ 5 ลาน
เรียนรูระบบนิเวศปาชายเลน พบชนิดนกมากที่สุด จํานวน 44 ชนิด ดังแสดงในภาพที่ 1
จํานวนชนิดนก (ชนิด)
60

4

44

43

40

3
25

2

20
0
จุดดูนกที 1 จุดดูนกที 2 จุดดูนกที 3 จุดดูนกที 4 จุดดูนกที 5 จุดดูนกที 6

จุดดูนกที่ 1 บอเลี้ยงกุงแบบธรรมชาติ
จุดดูนกที่ 2 ปาชายเลนบริเวณศาลาแหงการเรียนรู
จุดดูนกที่ 3 สะพานไมบริเวณหาดเลน
จุดดูนกที่ 4 พื้นที่ปลูกปาชายเลนและหาดเลน
จุดดูนกที่ 5 ลานเรียนรูระบบนิเวศปาชายเลน
จุดดูนกที่ 6 บอเลี้ยงหอยแครง

ภาพที่ 1 แผนภูมิแทงแสดงชนิดนกที่พบบริเวณจุดดูนกในเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ
1.2 ความชุกชุมของนก
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ในดานความชุกชุม พบวา ในเสนทางเดิ นศึกษาธรรมชาติ มี ระดั บความชุกชุมระดับ 5 นกที่พบบอยมาก มีช นิดนก
จํานวน 6 ชนิด คิดเปนรอยละ 8.33 ของนกที่สํารวจพบทั้งหมด ไดแก นกยางกรอกพันธุชวา นกยางโทนนอย นกกาน้ําเล็ก
นกกินเปยว เปนตน โดยจุดดูนกที่ 1 บอเลี้ยงกุงแบบธรรมชาติ พบชนิดนกในระดับความชุกชุมระดับ 5 จํานวน 4 ชนิด คิด
เปนรอยละ 10.00 ของนกที่สํารวจพบทั้งหมด คือ นกยางกรอกพันธุชวา นกยางเปย นกตีนเทียน และนกกินเปยวและใน
เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ มีระดับความชุกชุมระดับ 2 นกที่พบนอย มีชนิดนก จํานวน 22 ชนิด คิดเปนรอยละ 30.56 ของ
นกที่สํารวจพบทั้งหมด ไดแก นกกระสานวล เหยี่ยวหูดํา นกหัวโตทรายใหญ นกสติ๊นทคอแดง เปนตน โดยจุดดูนกที่ 4 พื้นที่
ปลูกปาชายเลนและหาดเลน พบชนิดนกในระดับความชุกชุมระดับ 2 จํานวน 12 ชนิด คิดเปนรอยละ 38.71 ของนกที่สํารวจ
พบทั้งหมด ไดแก นกยางกรอกพันธุจีน นกหัวโตหลังจุดสีทอง นกชายเลนปากโคง นกอีกอยใหญ เปนตน
โดยพบวาในเดือนกุมภาพันธ จะพบชนิดนกมากที่สุด จํานวน 39 ชนิด รองลงมาคือเดือนธันวาคม พบชนิดนก จํานวน
35 ชนิด เนื่องจากเปนชวงฤดูกาลที่มีนกอพยพ เขามาใชประโยชนในพื้นที่เพื่อหาอาหาร ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับความชุกชุมของนกบริเวณเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ ตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
ระหวางเดือนพฤษภาคม 2559 - เมษายน 2560
ระดับ
จํานวน
รอยละของ
ความชุกชุม ชนิดนก จํานวนชนิดนก

5
4
3
2
1
รวม

6
13
14
22
17
72

8.33
18.06
19.44
30.56
23.61
100

จํานวนชนิดนกที่เขามาใชประโยชนพื้นทีศ่ ึกษาในแตละเดือน
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

6
10
7
7
1
31

6
3
1
10

6
2
1
9

6
11
5
22

6
7
9
5
3
30

6
9
8
7
2
32

6
11
6
2
25

6
13
11
4
1
35

6
11
8
4
2
31

6
13
10
9
1
39

6
13
4
7
3
33

6
9
8
3
1
27

1.3 อุปนิสัยการหากินของนก
ในดานอุปนิสัยการหากินของนกพบวาในเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ มีกลุมนกกินแมลงเปนหลัก มากที่สุด จํานวน 24
ชนิด ไดแก นกจับแมลงสีน้ําตาล นกจาบคาเล็ก นกกระจอยปาโกงกาง นกโกงกางหัวโต เปนตน รองลงมาคือกลุมนกกินสัตว
น้ํา พวกลูกปลา กุงตัวเล็ก จํานวน 20 ชนิด ไดแก นกยางโทนใหญ นกกระสาแดง นกกาน้ําปากยาว นกนางนวลธรรมดา เปน
ตน ดังแสดงในภาพที่ 2
โดยพบวา จุด ดู นกที่ 1 บ อเลี้ ย งกุง แบบธรรมชาติ จุดดู นกที่ 3 สะพานไม บ ริเ วณหาดเลน และจุด ดู นกที่ 6
บอเลี้ยงหอยแครง พบกลุมนกกินสัตวน้ํา ลูกปลา กุงตัวเล็ก จํานวน 16 ชนิด 14 ชนิดและ 13 ชนิด ตามลําดับ ไดแก นกยาง
กรอกพันธุชวา นกยางเปย นกยางเขียว นกยางโทนนอย เปนตน จุดดูนกที่ 2 ปาชายเลนบริเวณศาลาแหงการเรียนรู และจุด
ดูนกที่ 5 ลานเรียนรูระบบนิเวศปาชายเลน พบกลุมนกกินแมลง จํานวน 18 ชนิดและ 21 ชนิด ตามลําดับ ไดแก นกจาบคาหัว
เขียว นกกระจอยปาโกงกาง นกโกงกางหัวโต นกแซงแซวสีเทา นกแวนตาขาวสีทอง เปนตน จุดดูนกที่ 4 พื้นที่ปลูกปาชาย
เลนและหาดเลน พบกลุมนกกินสัตวหนาดิน จํานวน 16 ชนิด ไดแก นกหัวโตทรายเล็ก นกปากแอนหางดํา นกชายเลนปาก
แอน นกพลิกหิน เปนตน ดังแสดงในตารางที่ 2

จํานวนชนิดนก (ชนิด)
30
24

25
20
15
10

20

18
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อุปนิสยั การหากิน

ภาพที่ 2 แผนภูมิแทงแสดงอุปนิสัยการหากินของนกในเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ
ตารางที่ 2 อุปนิสัยการหากินของนกบริเวณจุดดูนกในเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ ตําบลบางแกว อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม ระหวางเดือนพฤษภาคม 2559-เมษายน 2560
อุปนิสัยการหากินของนก
จุดดูนกที1่ จุดดูนกที2่ จุดดูนกที3่ จุดดูนกที4่ จุดดูนกที5่
กลุมนกกินสัตวน้ํา ลูกปลา กุงตัวเล็ก
16
16
14
15
13
กลุมนกกินสัตวหนาดิน
11
4
11
16
3
กลุมนกกินสัตวครึ่งบกครึ่งน้ําและสัตวอื่น
1
1
1
กลุมนกกินแมลง
6
18
21
กลุมนกกินเมล็ดพืช
4
3
3
3
กลุมนกกินผลไม
1
1
กลุมนกกินทั้งพืชและสัตว
1
-

จุดดูนกที6่
13
11
4
-

2. สถานภาพของนก และกลุมของนกอพยพในประเทศไทย
2.1 สถานภาพของนก
สวนสถานภาพของนก ในเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ มีนกประจําถิ่น จํานวน 34 ชนิด นกประจําถิ่นและนกอพยพ
จํานวน 10 ชนิด และนกอพยพ จํานวน 28 ชนิด ไดแก นกหัวโตสีเทา นกสติ๊นทนิ้วยาว นกกะเต็นนอยธรรมดา นกกะเต็น
หัวดํา นกอีเสือสีน้ําตาล เปนตน สวนสถานภาพถูกคุกคามพบ นกปากแอนหางดํา นกอีกอยใหญ นกชายเลนปากโคง และนกสติ๊นท
คอแดง อยูในสภาพใกลถูกคุกคาม (Near-threatened)
ตารางที่ 3 สถานภาพของนก บริเวณจุดดูนกในเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ ตําบลบางแกว อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม ระหวางเดือนพฤษภาคม 2559-เมษายน 2560
สถานภาพของนก
จุดดูนกที1่ จุดดูนกที2่ จุดดูนกที3่ จุดดูนกที4่ จุดดูนกที5่
นกประจําถิ่น
18
26
6
7
29
นกอพยพ
16
8
15
21
7
นกประจําถิ่นและนกอพยพ
6
9
4
3
8
รวม
40
43
25
31
44

จุดดูนกที6่
8
14
6
28
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จากตารางที่ 3 พบวา นกประจําถิ่นพบมากที่สุด บริเวณจุดดูนกที่ 5 ลานเรียนรูระบบนิเวศปาชายเลน จํานวน 29
ชนิด นกอพยพพบมากที่สุด บริเวณจุดดูนกที่ 4 พื้นที่ปลูกปาชายเลนและหาดเลน จํานวน 21 ชนิด สวนนกประจําถิ่นและนก
อพยพพบมากที่สุด บริเวณจุดดูนกที่ 2 ปาชายเลนบริเวณศาลาแหงการเรียนรู จํานวน 9 ชนิด
2.2 กลุมของนกอพยพในประเทศไทย
สวนกลุมนกอพยพที่พบในประเทศไทย ในเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ จําแนกออกเปน 5 กลุม คือ กลุมนกชายเลน
จํานวน 17 ชนิด ไดแก นกปากแอนหางดํา นกชายเลนปากแอน เปนตน กลุมนกทะเล จํานวน 3 ชนิด ไดแก นกนางนวล
แกลบเคราขาว นกนางนวลแกลบหงอนเล็ ก เป นตน กลุม นกบก จํานวน 5 ชนิด ไดแ ก นกกะเต็นนอยธรรมดา นกอีเสือสี
น้ําตาล เปนตน กลุมนกลาเหยื่อ จํานวน 2 ชนิด คือ เหยี่ยวออสเปร และเหยี่ยวหูดํา และกลุมนกลุยน้ํา จํานวน 1 ชนิด คือ
นกยางกรอกพันธุจีน
ตารางที่ 4 กลุม นกอพยพที่พ บในประเทศไทยบริ เวณจุดดู นกในเสนทางเดินศึ กษาธรรมชาติ ตําบลบางแกว อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม ระหวางเดือนพฤษภาคม 2559-เมษายน 2560
กลุมนกอพยพ
กลุมนกบก
กลุมนกทะเล
กลุมนกชายเลน
กลุมนกลุยน้ํา
กลุมนกลาเหยื่อ
รวม

จุดดูนกที1่
3
2
10
1
16

จุดดูนกที2่
2
2
3
1
8

จุดดูนกที3่
1
2
10
2
15

จุดดูนกที4่
1
3
15
1
1
21

จุดดูนกที5่
3
2
2
7

จุดดูนกที6่
2
2
10
14

จากตารางที่ 4 ในดานกลุมนกอพยพที่พบในประเทศไทย บริเวณจุดดูนกในเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ พบวากลุม
นกบกพบมากที่สุด บริเวณจุดดูนกที่ 1 บอเลี้ยงกุงแบบธรรมชาติ และจุดดูนกที่ 5 ลานเรียนรูระบบนิเวศปาชายเลน จํานวน 3
ชนิด กลุมนกทะเล พบมากที่สุด บริเวณจุดดูนกที่ 4 พื้นที่ปลูกปาชายเลนและหาดเลน จํานวน 3 ชนิด กลุมนกชายเลน พบ
มากที่สุด บริเวณจุดดูนกที่ 4 พื้นที่ปลูกปาชายเลนและหาดเลน จํานวน 15 ชนิด และกลุมนกลาเหยื่อ พบมากที่สุด บริเวณ
จุดดูนกที่ 3 สะพานไมบริเวณหาดเลน จํานวน 2 ชนิด
สรุปผลการวิจัย
ในพื้นที่ศึกษา พบนกจํานวน 9 อันดับ 28 วงศ 72 ชนิด ในเดือนกุมภาพันธ จะพบชนิดนกมากที่สุด จํานวน 39 ชนิด
รองลงมาคื อเดือนตุลาคม จํานวน 32 ชนิดตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของประที บ มี วัฒนาและคณะ (2556) ได
ทําการศึกษาความหลากชนิดและความชุกชุมของนกบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ตําบล
บางแกว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแตเดือนธันวาคม 2555 – ธันวาคม 2556 พบวาชวงเวลาที่สํารวจพบชนิดของ
นกมากที่สุดคือเดือนตุลาคม ซึ่งเปนชวงฤดูกาลที่มีนกอพยพเขามาหาอาหารในพื้นที่ สวนระดับความชุกชุมระดับ 5 มี
จํานวน 6 ชนิด ไดแก นกยางกรอกพันธุชวา นกกาน้ําเล็ก นกกินเปยว เปนตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวีรยุทธ พลายเล็ก
และคณะ (2559) ไดทําการศึกษาความหลากชนิดของนก ในเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติปาชายเลน ตําบลบางแกว อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2558 – เดือนกรกฏาคม 2559 พบวาระดับความชุกชุม ระดับ 5 มีจํานวน 7
ชนิด ไดแก นกยางกรอกพันธุชวา นกกินเปยว นกกาน้ําเล็ก เชนเดียวกัน ดานอุปนิสัยการหากิน พบทั้ง กลุมนกกินสัตวน้ําและ
สัตวหนาดิน กลุมนกกินสัตวน้ําพวกลูกปลา กุงตัวเล็ก กลุมนกกินแมลงและหนอน และกลุมนกสัตวครึ่งบกครึ่งน้ําและสัตวอื่นๆ
สวนสถานภาพของนก มีนกประจําถิ่น จํานวน 34 ชนิด นกประจําถิ่นและนกอพยพ จํานวน 10 ชนิด และนกอพยพ จํานวน
28 ชนิด มีกลุมนกอพยพที่พบในประเทศไทยคือ กลุมนกชายเลน กลุมนกทะเล กลุมนกบก กลุมนกลาเหยื่อ และกลุมนกลุยน้ํา
อภิปรายผล
บริเวณพื้นที่ศึกษา มีทั้งนกประจําถิ่น และนกอพยพเขามาใชประโยชนในพื้นที่เพื่อเปนแหลงหากินอาหาร ซึ่งสอดคลอง
กับประโยชน กานจันทร ,(2539) ที่กลาววา พื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณจะมีความเหมาะสมแกการอาศัย และหลบภัย ของ
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นก อีกทั ้ง ความตองการหรืออุป นิส ัย ของนกก็ตอ งการใชพื้นที ่ห ลายพื้น ที่เ พื ่อทํา กิจกรรมในเวลาตางกัน ดังนั้นนกจึง มี
คุณสมบัติเปนดัชนีชี้วัดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมและระบบนิเวศไดดี (สวัสดิ์ วงศภีรวัฒน ,2546) อีกทั้งการสงเสริมให
ชุมชนรวมกันรักษาฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นเพื่อนํามาใชใ หเกิดประโยชนต อการเป นแหลงเรียนรูและการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษใหนักเรียน นักศึกษา นักดูนก และนักทองเที่ยว และมีโอกาสในการสรางงานและรายไดใหกับชุมชนใน
ทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับ ชู สิทธิ์ ชูชาติ ,(2544) ที่ กลาววา กิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับการทองเที่ ยวเชิงอนุรั กษควรเป น
กิจกรรมที่มีโอกาสไดใกลชิดและไดประสบการณตรงจากธรรมชาติ และมีโอกาสที่จะสรางงานและรายไดแกคนทองถิ่น ที่สงผล
ดานการอนุรักษตอสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและวิถีชีวิตทองถิ่น
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป คือ การศึกษาเปรียบเทียบความหลากชนิดของนก ในพื้นที่ธรรมชาติ และพื้นที่
การใชประโยชนที่ดิน ตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อนํามาจัดทําฐานขอมูลความหลากชนิดของนก ที่
นํามาใชเปนแหลงเรียนรูและการทองเที่ยวเชิงนิเวศใหนักเรียน ชุมชน และนักทองเที่ยว
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้ ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา งบรายได ประจําปงบประมาณ 2560
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บทคัดยอ
การวิจั ย กึ่ง ทดลองนี้มี วัต ถุ ป ระสงค เ พื่อศึ กษาผลการสอนแบบใช ปญ หาเป นหลั กในรายวิช าสุ ขศึ กษาและ
พฤติกรรมศาสตรที่มีตอความคิดอยางมีวิจารณญาณและความรูของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยสหเวช
ศาสตร ศึกษาในกลุมทดลองกลุมเดียวจํานวน 51 คน โดยการเปรียบเทียบคะแนนความคิดอยางมีวิจารณญาณและคะแนน
ความรู วัดผลกอนและหลังการทดลอง (One-group Pretest – Posttest) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบวัดความคิดอยางมี
วิจารณญาณและแบบทดสอบความรู วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานในการอธิบายขอมูลทั่วไปของกลุมทดลองและสถิติเชิงอนุมานใชวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย ไดแก
Paired Sample t-test
ผลการวิจัยพบวาภายหลังการทดลองกลุมทดลองมีความรูในรายวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตรสูงกวากอน
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) แตความคิดอยางมีวิจารณญาณนั้นกอนทดลองและหลังทดลองไมแตกตาง กัน
ผลการวิจัยนี้แสดงใหเห็นวารูปแบบการสอนแบบใชปญหาเปนหลักทําใหนักศึกษามีความรูเพิ่มขึ้น จึงสามารถนํารูปแบบการ
สอนนี้ไ ปใช ในการพัฒ นาการเรี ยนการสอนในรายวิชาอื่นๆได อีกทั้ง การสอนแบบใชป ญหาเป นหลักนี้ยัง ชวยใหผูเ รีย นนั้น
สามารถสรางความรูไดโดยวิธีการที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธทางสังคม ไดเรียนรูดวยตนเอง (Self-directed learning)อีกดวย และ
ในสวนของความคิดอยางมีวิจารณญาณนั้นควรใชระยะเวลาในการพัฒนาที่มากขึ้น
คําสําคัญ: การสอนแบบใชปญหาเปนหลัก / ความรูวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร/ การคิดอยางมีวิจารณญาณ /
นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
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THE EFFECT OF PROBLEM-BASED LEARNING APPROACH IN HEATH EDUCATION
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Abstract
This quasi-experimental research, a one group pretest-posttest design, aimed to study the effects
of problem-based learning approach for developing critical thinking skills and knowledge in health
education and behavior science subject. The sample consisted of 51 students in public health. By
comparing critical thinking scores and knowledge scores with data were collected before and after the
intervention by using a set of multiple choice tests on critical thinking and knowledge. Descriptive
statistics in regard to frequency, percentage, arithmetic mean, and standard deviation were used to
describe the general data of the samples. Analytical statistics in regard to paired samples t-tests was
employed for testing research hypotheses. The research results showed that after the intervention there
was a significantly higher mean score of knowledge in health education and behavior science subject
when compared to before the experimentation (p<0.05). These finding showed that problem-based
learning approach was effective in enhancing knowledge. The recommendation is that the teaching
method should be applied for developing learning and other subject. Also, problem-based teaching also
helps learners to build their knowledge in a way that learners interact with society. It also helps to
develop Self-directed Learning. And in terms of critical thinking, it should take a longer time to develop.
Keywords : problem-based learning / knowledge in health education and behavior science subject /
critical thinking / students in public health
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บทนํา
จากในอดีตกระบวน การเรียนการสอนเปนแบบ Passive Learning ยึดผูสอนเปนศูนยกลาง และเมื่อเริ่มกาวเขาสู
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนยุคแหงการพัฒนาตอยอดความคิด การคิดคนนวัตกรรมเพื่อใชอํานวยความสะดวก ในการพัฒนาคุณภาพ
ในการดํารงชีวิต การจัดกระบวนการเรียนการสอนจึงตางไปจากเดิม เปนแบบ Active Learning ที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
เพื่อหวังใหผู เรียนเกิดความรูเทาทันและมีความคิ ดในการตัด สินใจเลือกใชสิ่งที่ชวนเชื่ อทั้งหลายที่ เกิดขึ้นในปจจุบัน ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนการสอนที่วานี้เริ่มจากเปลี่ยนบทบาทของผูสอนจากผูบรรยายมาเปนผูรวมกันออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู โดยให ผูเรี ยนได เกิด สรางองค ความรูด วยตนเอง ผูส อนทําหนาที่เป นผูเอื้ออํานวยและเสนอแนะการเขาถึ งองค
ความรู ผานวิธีการต างๆ โดยเฉพาะผานเทคโนโลยี ให เ ขาถึ งความรู ได อยางรวดเร็ วและกวางขวาง และนําความรู ที่ ได ม า
แลกเปลี่ ยนกับเพื่ อนในหองเรี ยน ซึ่งในสถานบันอุดมศึ กษายังไดกําหนดความรูค วามสามารถของผูสํ าเร็ จการศึกษาระดั บ
ปริญญาตรีโดยทั่วไป อยางนอยตองมีความรูความเขาใจในทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของในสาขาของตนเอง มีความสามารถที่
จะตรวจสอบปญหาที่ซับซอนและพัฒนาแนวทางในการแกปญหาไดอยางสรางสรรค มีความสามารถในการคนหา เกิดทักษะ
กระบวนการคิดขั้นสูง ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งมีความสอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนในศตวรรษที่ 21 จะเห็นไดวา
ทักษะการคิดเปนทักษะที่สําคัญยิ่งในโลกยุคปจจุบัน ทําอยางไรใหผูเรียนนั้น “คิดเปน” เพื่อจะเปนผูที่สรางองคความรูใหม
สรางนวัตกรรมหรือแกปญหาที่สรางสรรคไดสําเร็จจะเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาสังคมไมเพียงสังคมชาติแตเปนสวน
สําคัญของสังคมโลกดวย
จากการสัมภาษณอาจารยผูสอนและจากประสบการณสอนในฐานะอาจารยผูสอนของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต วิทยาลัยสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานั้น พบวาผูเรียนยังขาดทักษะการคิดขั้นสูงโดยเฉพาะในสวน
ของทั กษะการคิด อย างมีวิจารณญาณ ซึ่ง สัง เกตไดจากการมอบหมายงานทั้ง ในหองเรีย นและนอกห องเรี ยน ผู เรี ยนยัง ไม
สามารถวิเคราะหเนื้อหาจากขอความหรือขอมูลที่ไดรับขาดการพิจารณาไตรตรองไมทําความเขาใจกับโจทยที่ไดรับอยางถวนถี่
เมื่อเกิดขอสงสัยจะถามอาจารยผูส อนเพีย งอยางเดียว และเมื่ อมอบหมายโจทยสถานการณที่ตองการใหแ กไขปญ หายังไม
สามารถแกปญหาไดถูกจุดอีกทั้งกระบวนการเรียนรูดวยตนเองยังไมเกิดมากพอ ซึ่งสิ่งที่พบเจอเหลานี้เปนสิ่งที่ตองไดรับการ
สรางและพัฒนาอยางตอเนื่อง เนื่องจากผูเรียนในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรนั้นจะตองเปนผูที่ตองเปนผูความรูกวางขวางทัน
การเปลี่ยนแปลงของโลก มีความคิดริเริ่มในการแกปญหา สามารถประยุกตความเขาใจอันถองแทในทฤษฏี และระเบียบวิธี
การศึกษา เพื่อใชในการแกปญหาและขอโตแยงในสถานการณตางๆ สามารถพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการ
แกปญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพ มีสวนรวมในการติดตามพัฒนาการศาสตร และเพิ่มพูนความรูของตนใหทันสมัยอยูเสมอ อีก
ทั้งยังมีจริยธรรม ตลอดจนมีความรับผิดชอบสูงอีกดวย เพื่อนําไปสูการแกไขปญหาสุขภาพของประชาชนตอไปในอนาคต
ผู วิจัย จึง เล็ ง เห็ นวาในการเรี ย นการสอนผู เ รี ย นจําเป นอย างยิ่ ง ที่ ต องมี การพั ฒ นาทั กษะกระบวนการคิ ด ขั้ นสู ง
โดยเฉพาะในสวนของการคิดอย างมีวิจารณญาณ เพราะการคิดอยางมีวิจารณญาณนั้นมี ความสัมพั นธกับการแกปญหา จึง
ทําการศึ กษาเกี่ย วกับ รู ป แบบวิธีการสอนที่ จะช วยให ผู เ รี ย นเกิด การพัฒ นาทั กษะการคิ ด ขั้นสู ง ในส วนของการคิ ด อย างมี
วิจารณญาณและไดทําการศึกษาคนควาเกี่ยวกับรูปแบบวิธีการสอนตางๆในการชวยพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
พบวิธีการสอนรูปแบบหนึ่งที่มีค วามนาสนใจและเป นรูปแบบวิธีการสอนที่สามารถชวยใหเ กิดการพัฒ นาทักษะด านการคิ ด
อยางมีวิจารณญาณได คือวิธีการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนหลัก (Problem-Based Learning) เปนการเรียนรูแบบหนึ่ง
ที่มาจากทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructivism) ซึ่งเปนทฤษฎีทางการศึกษาที่ใหความสําคัญกับผูเรียนเปน
หลัก เปนทฤษฎีที่มีความเชื่อวาผูเรียนนั้นสามารถสรางความรูไดโดยวิธีการที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธทางสังคมหรือสิ่งแวดลอม ได
เรียนรูดวยตนเอง (Self-directed learning) (สุปรียา ตันสกุล, 2552) การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนหลักนั้นเปนการใช
ปญหาที่พบไดใ นสถานการณจริงมาเปนตัวกระตุนใหผูเรี ยนเกิดการเรียนรู ผูเรียนสามารถคนควาหาความรูเ พิ่มเติมโดยใช
ความรูเดิมที่มีอยูมาบูรณาการแกปญหา โดยผูสอนทําหนาที่เปนผูชี้แนะ ใหคําปรึกษาและเตรียมทรัพยากรที่เหมาะสมไวให
เปนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งจะชวยพัฒนาความคิดอยางมีวิจารณญาณเนื่องดวยเปนการเรียนที่ ใชปญหาเป น
จุดเริ่มตนกระตุนใหผูเรียนเกิดความตองการแกปญหา ทําใหผูเรียนตองคนความโนทัศนและหลักการที่ผูเรียนตองการรูเพื่อ
ความกาวหนาโดยผานปญหา โดยวิธีการเรียนรูแบบใชปญหาเปนหลักนี้ผูเรียนจะเรียนรูกันเปนกลุม ทําใหเกิดการทํางานเปน
ทีมการเรียนเล็กๆ และการเรียนรูแบบ PBL นี้ยังเปนวิธีการจัดการเรียนรูแบบหนึ่งที่จะชวยใหผูเรียน “เรียนรูวิธีการเรียนรูดวย
ตนเองและคิดเปน” ได (รสสุคนธ มกรมณี,2551) จากที่กลาวมาขางตนทั้งหมดนี้ทําใหเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิ ด ขั้ นสู ง โดยเฉพาะการคิ ด อย างมี วิจารณญาณในผู เ รี ย นระดั บ อุด มศึ กษา ไม เ พี ย งเพื่ อการเป นบั ณฑิ ต ที่ มี
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คุณลักษณะที่พึงประสงคเทานั้น แตการมีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณจะเปนภูมิตานทานในจิตใจของผูเรียนในการใชชีวิต
ทามกลางความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนี้ดวย
วัตถุประสงคของการวิจัย
วัตถุประสงคทั่วไป
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการสอนโดยใชปญหาเปนหลักที่มีตอทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ความรูวิชาสุข
ศึกษาและพฤติกรรมศาสตร
วัตถุประสงคเฉพาะ
1.เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรกอนและหลังการ
ทดลองใชการสอนแบบใชปญหาเปนหลักในวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร
2.เพื่อเปรียบเทียบความรูวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรกอนและหลัง
การทดลองใชการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก
ตัวแปรที่ศึกษา
1.ตัวแปรอิสระ คือ การสอนแบบใชปญหาเปนหลักในรายวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร
2.ตัวแปรตามคือ
- ความรูวิชาสุขศึกษา 3 หัวขอ ไดแก สุขศึกษาในสถานบริการ สุขศึกษาในชุมชน และสุขศึกษาในโรงเรียน
- ความคิดอยางมีวิจารณญาณ ประกอบดวย การนิยามปญหา ตัดสินขอมูล สรุปสมมติฐาน และสรุปอางอิง
สมมุติฐาน
หลังจากการสอนแบบใชปญหาเปนหลักในรายวิชาสุขศึกษา กลุมทดลองมีความรูและความคิดอยางมีวิจารณญาณ
สูงกวากอนการทดลอง
กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ
การสอนแบบใชปญหาเปนหลัก
นําเสนอและ
ประเมินผล

สรุปและ
ประเมินคา

กําหนด
ปญหา

แผนการสอน
รายวิชา
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร
1.สุขศึกษาในสถานบริการ
2.สุขศึกษาในชุมชน
3.สุขศึกษาในโรงเรียน
สังเคราะห
ความรู

ตัวแปรตาม

ดําเนิน
การศึกษา
คนควา

ทําความ
เขาใจกับ
ปญหา

คิดอยางมีวิจารณญาณ
ประกอบดวย
1.การนิยามปญหา
2.ตัดสินขอมูล
3.สรุปสมมติฐาน
4.สรุปอางอิง
ความรูวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร
1.สุขศึกษาในโรงเรียน
2.สุขศึกษาในชุมชน
3.สุขศึกษาในสถานบริการ
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แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) ศึกษาแบบกลุมเดียววัดผลกอนและหลังการ
ทดลอง (One-group Pretest-Posttest) กลุมทดลองผานวิธีการสุมแบบเจาะจง คือ นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
วิทยาลัยสหเวชศาสตร ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร จํานวน 51 คน
เครื่องมือที่ใช
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยเครื่องมือ 2 ประเภทไดแก
1. เครื่องมือที่ใชในการทดลองประกอบดวย
1.1 แผนการสอนตามขั้นตอนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก ในรายวิชา สุขศึกษา ประกอบไปดวยแผนการสอน
ตามขั้นตอนของการสอนแบบใชป ญ หาเปนหลักทั้ งหมด 3 แผนการสอน ซึ่ง ในแตล ะแผนการสอนจะประกอบไปด วย
กระบวนการสอน 6 ขั้ นตอนตามการสอนแบบใช ปญ หาเปน หลัก คื อ 1) กําหนดป ญ หา 2)ทํ าความเข าใจกับ ป ญหา 3)
การศึกษาคนควา 4) สังเคราะหการเรียนรู 5) สรุปผล 6) นําเสนอประกอบดวย โดยในแตละแผนประกอบไปดวย 1) ใบงาน
2) แบบบันทึกการคิดรายกลุมยอย 3) แบบบันทึกการคิดรายบุคคล 4) แบบประเมินกระบวนการคิดรายบุคคล 5) แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรูตามรูปแบบการสอน 6) แบบประเมินดานเจตคติและการรับรูบรรทัดฐานของกลุมอางอิง (จากแบบ
บันทึกคําตอบในการตอบคําถามจากใบงาน)
1.2 สื่อการสอนในรายวิชา สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร แบงตามแผนการสอนทั้ง 3 แผน ดังนี้
1) สุขศึกษาในสถานบริการ สื่อการสอนไดแก กรณีศึกษาปญหาคนไขเสียชีวิตเพราะบัตรทองเปนเหตุ , เว็บไซต
ตรวจสอบสิทธิ์ประกันสุขภาพ สปสช. , ใบความรูเรื่องสิทธิ์ประกันสุขภาพที่มีในประเทศไทย , power point ประกอบการ
บรรยาย เรื่อง งานสุขศึกษาในสถานบริการ เปนตน
2) สุขศึกษาในชุมชน สื่อการสอนไดแก กรณีศึกษาปญหาหนูนอยเสียชีวิตดวยโรคไขเลือดออก , แผนพับเรื่อง
โรคไขเลือดออก , ใบความรูเรื่องการทํากระบวนการ AIC ในชุมชน , คลิปวิดีโ อการทํา AIC ในชุม ชน , power point
ประกอบการบรรยาย เรื่อง งานสุขศึกษาในชุมชน เปนตน
3) สุ ขศึกษาในโรงเรี ยน สื่อการสอนไดแ ก กรณีศึกษาปญหาสุ ขภาพช องปากของเด็กไทย , ใบความรูเ รื่อง
โรงเรี ย นส ง เสริ ม สุ ข ภาพ , เสี ย งสั ม ภาษณ จากครู ห อ งพยาบาลโรงเรี ย นแห ง หนึ่ง ในจั ง หวัด นนทบุ รี , power point
ประกอบการบรรยาย เรื่อง งานสุขศึกษาในโรงเรียน เปนตน
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบทดสอบความรู รายวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร , แบบ
วัดทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ , แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนแบบใชปญหาเปนหลัก
การสรางเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1) แบบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณ ผูวิจัยสรางขึ้นโดยประยุกตจากแบบฝกการคิดอยางมีวิจารณญาณของ สุวิทย
มูลคํา ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีการคิดอยางมี วิจารณญาณที่นํามาประยุกตใชคือแนวคิดของเอนนิส นีดเลอรเดรส
เซลและเมยฮิว ซึ่งวัดความคิดอยางมี วิจารณญาณ 4 ดานไดแก การนิยามปญหา การตัดสิน ขอมูล การระบุสมมุติฐานและการ
สรุปอางอิงลักษณะ แบบทดสอบชุดนี้เปนโจทยสถานการณ วัดดานละ 5 ขอ รวม 20 ขอ แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองเพียง 1
ขอ ตอบถูกให 1 คะแนนตอบผิด หรือไมต อบให 0 คะแนน ผ านการตรวจสอบคุณภาพโดยนําไปทดลองใชกับ นักศึ กษา
สาธารณสุขศาสตรชั้นปที่ 3 ที่ผานการเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตรมาแลว จํานวน 51 คน ไดคาความเที่ยง
(Reliability) เทา กับ 0.613 และในสว นการประเมิ นความคิ ดอยา งมี วิจ ารณญาณใช ก ารประเมิน แบบอิ งเกณฑข อง Bloom
แบงเปน 3 ระดับ คือ รอยละ 80-100 ระดับสูง รอยละ 60-79 ระดับปานกลาง และต่ํากวารอยละ 60 มีอยูในระดับต่ํา
2) แบบทดสอบความรู ดานเนื้อหา 3 หัวขอ คือสุขศึกษาในสถานบริการ สุขศึกษาในชุมชน และสุขศึกษาในโรงเรียน
จํานวนรวม 20 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนนและการประเมินเชนเดียวกับแบบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณ นําไปทดลองใช
กับนักศึกษากลุมเดียวกัน ไดคาความเที่ยง (Reliability) เทากับ 0.625
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. กอนเริ่มการวิจัยผูวิจัยไดขออนุมัติจริยธรรมการวิจัยในมนุษยจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. ขออนุญาตผูปกครองนักเรียนในการเขารวมกิจกรรมโดยสงเอกสารชี้แจงรายละเอียดการทําวิจัย และหนังสือแสดงความ
ยินยอมใหนักเรียนเขารวมกิจกรรม
3. กอนเริ่มกิจกรรมในชั่วโมงแรก ชี้แจงแนวทางวิธีการสอนแบบใชปญหาเปนหลักใหผูเรียนกลุมทดลองและใหทําแบบทดสอบ
วัดความคิดอยางมีวิจารณญาณและความรูกอนเรียน
4. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการสอนในชั่วโมงวิชาสุขศึกษา ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม จํานวน 3 สัปดาหๆ
ละ 1 ครั้งๆ ละ 180 นาที (1 คาบ) โดยมีแผนการสอน 3 แผน คือ 1.สุขศึกษาในสถานบริการ 2.สุขศึกษาในชุมชน และ3.สุข
ศึกษาในโรงเรียน
การวิเคราะหขอมูล
ใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป ซึ่งผูวิจัยกําหนดระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ p-value ≤
0.05 เปนเกณฑในการยอมรับสมมติฐานการวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้
1.ขอมูลคุณลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยางและระดับคะแนนของตัวแปรที่ศึกษา วิเคราะหดวยสถิติพรรณนา
หาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.การเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดอยางมีวิจารณญาณและความรู กอนและหลังการทดลองของกลุม
ทดลอง วิเคราะหดวยสถิติ Paired Samples t-test
ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปของกลุมทดลอง เพศชาย รอยละ7.84 เพศหญิง รอยละ 92.16 จํานวนคนที่ขาดการเขารวมกิจกรรม
การทดลองที่จัดขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง พบวา ครั้งที่ 1 เขารวมทุกคน ครั้งที่ 2 มีคนขาดการเขารวม จํานวน 3 คน และครั้งที่ 3 มี
คนไมเขารวม จํานวน 1 คน ซึ่งกลุมทดลองที่เขารวมกิจกรรมหากขาดตั้งแต 2 ครั้งขึ้นไป ขอมูลจะไมถูกนํามาวิเคราะหผล
2. ผลการวิเคราะหระดับคะแนนความคิดอยางมีวิจารณญาณ จําแนกเปน 4 ดาน ไดแก ดานการนิยามปญหา ดาน
การตัดสินขอมูล ดานสรุปสมมติฐานและดานการสรุปอางอิง เก็บขอมูลกอนและหลังการทดลอง มีขอคําถามทั้งหมด 20 ขอ
คะแนนเต็ม 20 คะแนน เมื่อนํามาจัดระดับความคิดอยางมีวิจารณญาณ เปน 3 ระดับ คือ ระดับสูง คะแนนอยูระหวาง 16 20 คะแนน ระดับปานกลาง มีคะแนนอยูระหวาง 12 - 15 คะแนน และระดับควรปรั บปรุง มีคะแนนอยูระหวาง 0-11
คะแนน ในสวนของความรูวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตรนั้น ประกอบดวย 3 เรื่อง คือ สุขศึกษาในสถานบริการ สุขศึกษา
ในโรงเรียนและสุขศึกษาในโรงเรียน จํานวน 20 ขอ คะแนนเต็ม 20 คะแนน เมื่อนํามาจัดระดับความรูเปน 3 ระดับ คือ
ความรูระดับสูง คะแนนอยูระหวาง 16 - 20 คะแนน ความรูระดับปานกลาง มีคะแนนอยูระหวาง 12 - 15 คะแนน และ
ความรูระดับควรปรับปรุง มีคะแนนอยูระหวาง 0-11 ดังตาราง 1
3. ผลการวิเคราะหระดับความคิดอยางมีวิจารณญาณและความรูวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร พบวา กลุม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรูวิชาสุขศึกษาสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แตคะแนนเฉลี่ยความคิด
อยางมีวิจารณญาณกอนและหลังทดลองไมแตกตางกัน ดังตาราง 2
ตาราง 1 จํานวนและรอยละของกลุมทดลองจําแนกตาม ระดับของความคิดอยางมีวิจารณญาณและความรูวิชาสุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร กอนและหลังการทดลอง (n=51)
ตัวแปร ระดับ
ความคิดอยางมีวิจารณญาณ
ความรูวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร
ระยะการทดลอง
กอนทดลอง
หลังทดลอง
กอนทดลอง
หลังทดลอง
จํานวน
รอยละ
จํานวน จํานวน จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
62.7
51
100
ระดับสูง
46
90.2
47
92.2
32
ระดับปานกลาง
5
9.8
4
7.8
16
31.4
0
0
ระดับควรปรับปรุง
0
0
0
0
3
5.9
0
0
คะแนนเฉลี่ย
17.22
18.14
15.84
18.25
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.346
1.536
2.072
1.036
คาต่ําสุด, คาสูงสุด
14 ,20
14 , 20
9 ,19
16 , 20
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ความคิดอยางมีวิจารณญาณ พบวา กอนการทดลองสวนใหญ อยูในระดับสูง รอยละ 90.2 รองลงมาอยูในระดับปานกลาง
รอยละ 9.8 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 17.22 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.346 หลังการทดลอง พบวา อยูในระดับสูง
เชนกัน คิดเปนรอยละ 92.2 รองลงมาอยูในระดับปานกลาง รอยละ 7.8 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 18.14 คะแนน สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 1.536 สวนความรูวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร พบวา กอนการทดลอง สวนใหญอยูในระดับสูง รอย
ละ 62.7 รองลงมาอยูในระดับปานกลาง รอยละ 31.4 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 15.84 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.072
หลังการทดลอง พบวา รอยละ 100 มีความรูอยูในระดับสูง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 18.25 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 1.036
ตาราง 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคิดอยางมีวิจารณญาณ และความรูวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตรของกลุม
ทดลอง กอนและหลังการทดลอง (n=51)
ตัวแปรและระยะทดลอง
S.D.
t
P - value
X
ความคิดอยางมีวิจารณญาณ
กอนทดลอง
17.22
1.346
0.322
1.000
หลังทดลอง
18.14
1.536
ความรูวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร
กอนทดลอง
15.84
2.072
5.063
<0.001*
หลังทดลอง
18.25
1.036
ความคิดอยางมีวิจารณญาณ เมื่อทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ย ภายหลั งการทดลองพบวา ไมแตกตางกัน สวน
ความรูวิชาสุขศึก ษาและพฤติ กรรมศาสตร เมื่ อทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ ยความรู กอนและหลัง การทดลอง
พบวา ภายหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปและอภิปรายผล
การศึ กษาผลการสอนแบบใช ป ญ หาเป นหลั กในรายวิชาสุ ข ศึ กษาและพฤติ กรรมศาสตร ที่ มีต อความคิ ด อย างมี
วิจารณญาณและความรูของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร เก็บรวบรวมขอมูลโดยใหกลุมทดลองทําแบบวัดความคิด
อยางมีวิจารณญาณและแบบทดสอบวัดความรู กอนและหลังการทดลอง ผลการศึกษาพบวา รูปแบบการสอนดังกลาวมีผลทํา
ใหกลุมทดลองมีการเปลี่ยนแปลงดานความรูเพิ่มขึ้น แตความคิดอยางมีวิจารณญาณไมเปลี่ยนแปลง ซึ่งผลการวิจัยสามารถ
อภิปรายตามสมมติฐานได ดังนี้
1. หลังเขารวมกิจกรรมการสอนแบบใชปญหาเปน หลักในรายวิชาสุขศึกษา กลุมทดลองมีความรูเพิ่มขึ้น กวา
กอนการเขารวมกิจกรรม
จากผลการศึ กษา พบวา กลุม ทดลองที่ เขารวมกิจกรรมการสอนแบบใชปญ หาเปนหลักในรายวิชาสุขศึ กษา ทั้ ง
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรและสาขาวิชาวิยาศาสตรสุขภาพ มีความรูเพิ่มขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ที่เปน
เชนนี้สามารถอธิบายไดวาเปนผลมาจากการใชรูปแบบการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก ที่ผูวิจัยจัดขึ้นโดยการประยุกตหลักการ
เรี ยนรูแ บบใช ป ญหาเปนหลั กโดยนําเอาป ญหามาเปนตั วกระตุนทําใหกลุม ทดลองเกิดการเรี ย นรู อีกทั้ งยั ง มีการบรรยาย
เสริม สรางความรูโดยเนื้อหาความรู ที่นํามาเป นสื่อนั้นเป นเนื้อหาที่ มาจากสถานการณปญ หาที่ เกิดขึ้ นจริง และเปนป ญหาที่
นาสนใจมีความสอดคลองกับเนื้อหาสาระ กลุมทดลองไดดําเนินการตามกระบวนการการสอนแบบใชปญหาเปนหลักครบทั้ง 6
ขั้นตอน และจากการประเมินการคิดรายบุคคล พบวา กลุม ทดลองมีการอานกรณีศึกษากอนระบุประเด็นปญหาแลวจึงทํ า
ความเขาใจกับกรณีศึกษาอยางแทจริง และกลุมทดลองพึงพอใจตอการสอนแบบใชปญหาเปนหลักเพราะเปนวิธีที่ชวยกระตุน
ใหกลุมทดลองเกิดการคิด และพึงพอใจกับกรณีศึกษาที่นํามาใชประกอบการสอนเพราะมีความสอดคลองกับเนื้อหาสาระที่ตอง
ทําการศึกษาจริงตามคําอธิบายรายวิชา กลุมทดลองยังมีการคนหาคําตอบเพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่ผูสอนไดจัดเตรียมไว
ใหและตามที่ไดเสนอแนะแนวทางในการคนหา มีการสอบถามจากบุคคลอื่นที่เคยมีประสบการณในประเด็นกรณีศึกษา เชน
อสม. ครูโรงเรียนมัธยม เจาหนาที่อนามัย เปนตน เพื่อนํามาเชื่อมโยงกับเหตุการณในกรณีศึกษา อีกทั้งยังเขาถึงแหลงขอมูล
ออนไลนในการคนหาคําตอบที่นาเชื่อถือได เชน สปสช. กรมอนามัย เปนตน การทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุมเชนนี้ เปนการ
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ให อิส ระแกผู เ รี ย นทํ าให ผู เ รี ย นเกิด การเรี ย นรู ด วยตนเองและสร างทั กษะในการทํ างานร วมกัน โดยผู ส อนมี ห นาที่ ส ร าง
บรรยากาศใหเกิดความรวมมือระหวางผูเรียนที่จะรวมคิด แลกเปลี่ยนความคิดความรูสึก การทํางานรวมกัน รวมทั้งกอใหเกิด
ความรวมมือระหวางผูเรียนกับผูสอน คอยกระตุนความสนใจ และการเรียนการสอนใหตอบสนองตอความความตองการ และ
กระตุนใหผูเรียนแสดงความรูและประสบการณเดิมของตนเอง สงเสริมใหผูเรียนคิดอยางมีเหตุผล โดยผูสอนเปนผูตั้งคําถาม
สรางสถานการณปญหาเพื่อใหผูเรียนคิดแกปญหา แบบมีการกําหนดเวลาใหผูเรียนเรียนรูอยางเพียงพอ ถึงแมในบางขั้นตอน
ใชเวลาเกิดกําหนด แตยังสามารถกลับมาเชื่อมโยงไมใหเกิดการขาดชวงการเรียนรูได จากนั้นเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนของกิจกรรมใน
แตละหัวขอไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวย ซึ่งกระบวนการเหลานี้มีความสอดคลองกับทฤษฎีการสรางองคความรูดวย
ตนเอง (Constructionist) ที่เนนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองจากการปฏิสัมพันธทางสังคมหรือสิ่งแวดลอม เปนการเรียนรูที่
เชื่อมโยงระหวางประสบการณเดิมหรือความรูเดิมของผูเรียนกับความรูใหมที่ไดรับ โดยผูสอนมีบทบาทในการจัดเตรียมความรู
ใหผูเรียนและจัดบรรยากาศการเรียนรูใหเหมาะสม (สุปรียา ตันสกุล, 2552) ซึ่งผลจากรูปแบบการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก
นั้นจะมาจากกระบวนการทํางานเปนกลุมที่ชวยใหผูเรียนมีความเขาใจในสถานการณและสามารถแกปญหาได
2. หลังเข ารว มกิจกรรมการสอนแบบใช ปญหาเป น หลัก ในรายวิช าสุข ศึกษา กลุ มทดลองมี ความคิดอยางมี
วิจารณญาณ เพิ่มขึ้นกวากอนการเขารวมกิจกรรม
กลุมทดลองที่เขารวมกิจกรรมการสอนแบบใชปญหาเปนหลักในรายวิชาสุขศึกษา ทั้งสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
และสาขาวิช าวิย าศาสตร สุข ภาพ มี ความคิด อยางมี วิจารณญาณไมเ พิ่ม ขึ้น หรื อไมแ ตกตาง ที่เ ปนเช นนี้อาจอธิบายไดวา
ถึงแมวาผลการศึกษาจากงานวิจัยหลายๆงานจะอธิบายไววา การสอนแบบใชปญหาเปนหลักนั้นชวยพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
ในสวนของความคิดอยางมีวิจารณญาณได อยางเชน การศึกษาของ Sulaiman Yamin (2011) ที่ไดศึกษาความสัมพันธ
ระหวางการเรียนรูแบบใชปญหาเปนหลักกับความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ เพื่อหาขอสรุปและหลักฐานวาการ
จัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนหลักมีความสัมพันธกับความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ จากการศึกษา พบวา การ
เรี ย นรู แ บบใช ป ญ หาเป น หลั กจะเป นตั วสนั บ สนุนให เ กิด ความสามารถในการคิ ด อย างมี วิจ ารณญาณ และช ว ยพั ฒ นา
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณได โดยการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนหลักตองออกแบบโดยนึกถึงผูสอนและ
การสร างองคค วามรู ของผู เรี ยน ซึ่งการเรีย นแบบใช ปญ หาเป นหลักระยะยาวยิ่ งกอให เกิดความสามารถในการคิด อย างมี
วิจารณญาณ แตในการวิจัยครั้งนี้ทําการทดลองเพียง 3 ครั้ง
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. กอนใชการสอนแบบใชปญหาเปนหลักนั้นผูสอนจะตองทําการชี้แจงความสําคัญของการจัดการเรียนการ
สอนรูปแบบนี้ ขั้นตอนการเรียน บทบาทของผูเรียน ใหมีความเขาใจตรงกันเพื่อจะไดทําใหการจัดการเรียนรูเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. จากการศึกษาในครั้งนี้ พบวาผูสอนจะใชคําถามและแบบบันทึกการคิดรายบุคคลและแบบบันทึกการคิด
รายกลุมย อยที่เปนไปตามขั้นตอนรูปแบบการสอนแบบใชป ญหาเปนหลักทั้ง 6 ขั้นและใบงานที่ประกอบไปดวยคําถาม 4
คําถามเพื่อชวยกระตุนใหเกิดการพัฒนาความคิดอยางมีวิจารณญาณทั้ง 4 ดาน ไดแก การนิยามปญหา การตัดสินขอมูล การ
ระบุสมมติฐาน และการสรุปอางอิง
3. เพื่อใหการสอนตามรูป แบบการสอนแบบใชปญ หาเปนหลั กเปนไปอย างมีป ระสิท ธิภาพ นอกจากการใช
ผูสอนคนเดียวแลว สามารถใชการสอนแบบผูสอนเปนกลุม (Team teaching) ได
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรเพิ่มระยะเวลาในการทดลองในยาวนานขึ้น เพื่อผลที่เปลี่ยนแปลงของความคิดอยางมีวิจารณญาณ
2. สามารถนําการสอนแบบใชปญหาเปนหลักนี้ไปใชในการสอนรายวิชา สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ ของ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพตอได
เอกสารอางอิง
-คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. การจัดการเรียนรูที่เนน ผูเรียนเปน สําคัญ:การจัดการเรียนรูแ บบ ใชปญหาเปน ฐาน.
UTQ online e-Training Course.
- เฉลิมพลตันสกุล. 2541. พฤติกรรมศาสตรสาธารณสุข. กรุงเทพฯ : หางหุนสวนสามัญนิติบุคคลสหประชาพาณิชย.
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- พิริยลักษณ ศิริศุภลักษณ.(2556). การสอนนักศึกษาพยาบาลเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ.The Journal
of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima. Vol. 19 No. 2 2013 :หนา 5-19
- รสสุคนธ มกรมณี. (2551). Problem-Based Learning (PBL) ในการจัดการเรียนรูวิชาเทคโนโลยีการศึกษา. (ออนไลน).
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ภาวะซึมเศราของผูสูงอายุ ในชมรมผูสูงอายุแหงหนึ่ง จังหวัดนครปฐม
วันวิสาข สายสนั่น ณ อยุธยา1 ธนวัฒน ชัยพงศพัชรา1 วัลลภา วาสนาสมปอง1 ผุสดี ละออ2
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บทคัดยอ
ความสําคัญของปญหา: ภาวะซึมเศรากลายเปนปญหาดานสุขภาพที่สําคัญที่กอใหเกิดความเจ็บปวยและพิการและ
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหมีการฆาตัวตายในผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุที่มีภาวะซึมเศราจะเพิ่มความรุนแรงและอาจทําใหเกิดผล
กระทบตอผูสูงอายุ ทั้งดานรางกาย จิตใจ พฤติกรรม สังคม เศรษฐกิจ และที่สําคัญอาจจะกอใหเกิดการฆาตัวตายที่จะตามมา
ในผูสูงอายุ วัต ถุประสงคการวิ จัย: เพื่ อศึกษาภาวะซึม เศราของผูสูงอายุและความสัม พันธระหวางเพศ อายุ รายได ความ
เพียงพอของรายได โรคประจําตัว ศาสนา สถานภาพสมรส และระดับการศึกษาตอภาวะซึมเศราของผูสูงอายุ วิธีดําเนิน การ
วิจัย: กลุมตัวอยางคือผูสูงอายุ ในชมรมผูสูงอายุแหงหนึ่ง จังหวัดนครปฐม จํานวน 357 คน โดยการสุมอยางงาย เครื่องมือที่
ใชเปนแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล และแบบวัดความเศราในผูสูงอายุของไทย (TGDS) ไดคาความเที่ยง .87 วิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิติเชิงพรรณนา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient) และสถิติไคสแควร (chisquare test) ผลการวิจัย: ผูสูงอายุมีภาวะในระดับปกติ รอยละ 68.90 มีภาวะซึมเศราระดับเล็กนอย รอยละ 22.10 มีภาวะ
ซึมเศราระดับปานกลาง รอยละ 7.80 และผูสูงอายุมีระดับภาวะซึมเศราอยูในระดับรุนแรง รอยละ 1.10 มีความชุกของภาวะ
ซึมเศราในผูสูงอายุเปนรอยละ 26.81 ผลการวิเคราะหความสัมพันธ พบวา อายุ ความเพียงพอของรายได สถานภาพสมรส
และระดับการศึกษามีความสัมพันธกับภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<.01 ( = 10.575,
8.530, 8.365 และ 18.025 ตามลําดับ) รายไดมีความสัมพันธทางลบกับภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ (r = -0.182) อยางมี
นัยสํ าคั ญทางสถิ ติที่ ระดับ p<.05 ข อเสนอแนะ: ควรมี การศึ กษาในลั กษณะการวิจัย เชิ งทดลองเพื่ อพั ฒนาและทดลอง
โปรแกรมผูสูงอายุที่มีภาวะซึมเศราดวยวิธีที่เหมาะสมกับวัยสูงอายุ เชน โปรแกรมที่เกี่ยวของกับการออกกําลังกาย ในลักษณะ
ที่มีแรงกระแทกต่ํา ไดแก ชี่กง ไทเกก ตารางเกาชอง เปนตน
คําสําคัญ: ภาวะซึมเศรา, ผูสูงอายุ, ชมรมผูสูงอายุ
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Abstract
Introduction: Depression is a major health problem, it causes of illness and disability major cause
of suicide among the elderly found that elderly people with depression may intensify and may have an
effect on the elderly consist of physically, socially, economically, and most importantly leading cause of
suicidal in the elderly. Objectives: To examine the depression among the elderly and investigate the
relationships between sex, age, income, adequacy of income, underlying disease, religion, marital status,
and level of education with depression among the elderly. Methods: The subjects from Elderly Associate,
Nakhon Pathom province 357 people were selected. Research instruments were demographic
questionnaires and Thai Geriatric Depression Scale (TGDS) were used to collected data. The reliabilities
indicated by Cronbach’s alpha coefficients of TGDS were .87. Data were analyzed by using descriptive
statistics, Pearson Correlation Coefficient, and Chi-square.
Results: 68.90% of the elderly had a normal level, 22.10% had mild depression, 7.80% had
moderate depression, 1.10%. had a severe depression and prevalence in the elderly was 26.81%. The
results of the relationship analysis showed that age, adequacy of income, marital status and level of
education were correlated with depression at the significantly level of p<.01. ( = 10.575, 8.530, 8.365
and 18.025, respectively). Income was negatively correlated with depression in the elderly (r = -0.182) at
the significantly level of p<.05.
Conclusions: According to our results, experimental research should be conducted to develop for
elderly program with depression in a suitable way for older people, such as related programs with low
impact exercise for example Qigong, Tai Chi and Matrix of Nine Squares and so forth.
Keywords: Depression, Elderly, Elderly Associate
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บทนํา
ภาวะซึมเศรา (Depression) ไดรับการจัดใหเปนสาเหตุอันดับสองของโลกในป 2551 (Ferrari AJ & et al., 2013)
และไดกลายเปนปญหาดานสุ ขภาพที่สําคั ญ ประมาณการล าสุดระบุวา 350 ลานคนทั่วโลกประสบภาวะซึมเศรา (World
Health Organization, 2010) และไดเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นโดยลําดับ ทั้งสหรัฐอเมริกาและเอเชียรวมทั้งประเทศไทย จาก
ศึกษาภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ 4 ภาค ของไทย ป พ.ศ.2548-2549 โดยสถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุกรมการแพทยซึ่งพบวา
ภาวะสุ ขภาพจิตใจของผู สูงอายุ ที่เป นป ญหามากที่ สุด คือ การมี ภาวะอารมณซึมเศรา ร อยละ 87.00 (สถาบันเวชศาสตร
ผูสูงอายุ, 2554)
โรคซึมเศราในผูสูงอายุมักพบบอย และการวินิจฉัยทําไดยาก เพราะผูปวยอาจแสดงอาการไมชัดเจน มีโรคทางกาย
รวมดวยและบอยครั้งภาวะซึมเศราในผูสูงอายุถูกมองวาเปนเรื่องปกติ เนื่องจากผูสูงอายุตองเผชิญกับปญหาทางรางกาย สังคม
และเศรษฐกิจ ดังนั้นผูสูงอายุที่มีภาวะซึมเศราจึงไมไดรับการวินิจฉัยโรคและรักษาอยางเหมาะสม ตั้งแตระยะเริ่มแรก ซึ่งผลที่
ตามมา คือ การเจ็บปวยเรื้อรัง กลับเปนซ้ําบอย ทําใหเกิดผลเสียตอผูสูงอายุทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และสังคม นอกจากนี้ยัง
สงผลกระทบตอครอบครัว คนใกลชิดและผูดูแล รวมทั้งผลกระทบทางเศรษฐกิจ ที่เกิดจากคาใชจายในการรักษาผูสูงอายุ จาก
การศึกษาของ Folstein, Folstein & MHgh (1975) พบวาภาวะซึมเศรากอใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 43 พันลาน
เหรียญตอป เปนการสูญเสียไปกับคารักษาพยาบาล 12 พันลานเหรียญ เกิดความสูญเสียทางออม คือ เกิดจากการขาดงาน
หรือ ไม สามารถทํางาน 8 พันลานเหรียญ จะเห็นไดวา โรคซึมเศรา ทําใหเกิดผลกระทบในหลายทาง ทั้ง ในแงการสูญเสี ย
โดยตรงกับคาใชจายในการรักษาพยาบาล และการสูญเสียทางออมจากการที่ผูปวยไมสามารถทําางานได และเสียชีวิตกอนวัย
อันควร ขอมูลจากการศึกษาตางๆ พบวา โรคซึมเศราในผูสูงอายุมีความสัมพันธกับการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงตอการเกิดทุพพล
ภาพ การเพิ่ ม ขึ้ น ของความเสี่ ย งต อการฆ า ตั วตาย การเสื่ อ มลงของสุ ข ภาพ การเสื่ อมลงของความคิ ด ความจํ า และ
ความสามารถทางสังคม ซึ่งทั้งหมดนี้จะนํา ไปสูความสัมพันธตอการเพิ่มขึ้นของการเสียชีวิตในที่สุด (Blazer DG, 2003 and
Kouzis A, Eaton WW, Leaf PJ., 1995) และเมื่อพิจารณาชวงอายุของการเสียชีวิตจากการฆาตัวตายโดยรวมแลวจะพบวา
ชวงอายุ 60-74 ป มีอัตราการฆาตัวตาย เปนอันดับสอง (Lotrakul M, 2006) ซึ่งพบวาปจจัยเสี่ยงที่สําคัญอยางหนึ่งของการ
ฆาตัวตายคือโรคซึมเศรา โดยเฉพาะอยางยิ่งการฆาตัวตายในกลุมผูสูงอายุเมื่อเทียบกับกลุมที่มีอายุนอยกวา (Conwell Y&
Brent D., 1996)
ชมรมผูสูงอายุแหงหนึ่ง ตั้งอยูในตําบลหนึ่งของจังหวัดนครปฐม ที่มีแนวโนมประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ชัดเจน อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางครอบครัวเชนกัน กลาวคือ ใน พ.ศ. 2546 มีจํานวนประชากรทั้งหมด 778,040
คน เปนประชากรผู สูง อายุจํานวน 78,706 คน คิ ดเปนรอยละ 10.1 ของประชากรทั้ งหมด และในพ.ศ. 2550 มีจํานวน
ประชากรทั้ งหมด 821,127 คน เป นประชากรผู สูง อายุจํานวน 89,468 คน คิ ดเปนรอยละ 10.9 ของประชากรทั้ งหมด
(สํานักงานสถิติแหง ชาติ, 2550) ซึ่งชมรมผูสูงอายุแ หงนี้มีโครงสรางอายุประชากรที่พบวาเปนผูสูงอายุถึงรอยละ 11 ของ
ประชากรทั้งหมด และยังไมมีขอมูลดานสุขภาพจิตหรือที่เปนปจจุบัน ซึ่งอาจมีแนวโนมที่จะมีภาวะเสี่ยงตอภาวะซึมเศราเพิ่ม
มากขึ้น
ดวยเหตุ ผลและความสําคัญ ดัง กลาว พบวา ผู สู งอายุ ที่มี ภาวะซึมเศร าจะเพิ่ม ความรุ นแรงและอาจทํ าใหเ กิด ผล
กระทบตอผูสูงอายุ ทั้งดานรางกาย จิตใจ พฤติกรรม สังคม เศรษฐกิจ และที่สําคัญอาจจะกอใหเกิดการฆาตัวตายที่จะตามมา
ในผูสูงอายุ ดังนั้น เพื่อเปนการคนหาปญหา หรือภาวะกอนที่จะเกิดโรค ผูวิจัยจึงการไดศึกษาสถานการณ เพื่อทําการคัดกรอง
ผูสูงอายุวามีภาวะซึมเศรามากนอยเพียงใด ทั้งนี้เพื่อเปนการนําขอมูลเหลานี้มาใชประโยชนในการพัฒนา จัดกิจกรรมผอน
คลายความเครียด ลดความวิตกกังวล หรือภาวะซึมเศรา หากพบวามีภาวะซึมเศราที่รุนแรงจะไดสงตอไปรับการรักษาไดอยาง
เหมาะสมและทันทวงที ทางผูวิจัยจึงไดเ ล็งเห็นปญ หาและสนใจที่จะศึกษาภาวะซึมเศราในชมรมผูสูง อายุแหงหนึ่ง จังหวัด
นครปฐม และนําผลการวิจัยนี้มาใชเปนแนวทางแกไขภาวะซึมเศราในผูสูงอายุเพื่อใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในระดับ
ครอบครัว ชุมชน และประเทศตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะซึมเศราของผูสูงอายุ ชมรมผูสูงอายุแหงหนึ่ง จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง เพศ อายุ รายได ความเพียงพอของรายได โรคประจําตัว ศาสนา สถานภาพ
สมรส และระดับการศึกษากับภาวะซึมเศราของผูสูงอายุ ชมรมผูสูงอายุแหงหนึ่ง จังหวัดนครปฐม
สมมติฐานการวิจัย
1. เพศ อายุ ความเพียงพอของรายได โรคประจําตัว ศาสนา สถานภาพสมรส และระดับการศึกษามีความสัมพันธ
กับภาวะซึมเศราของผูสูงอายุ
2. รายได มีความสัมพันธทางลบกับภาวะซึมเศราของผูสูงอายุ
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ที่เปนชมรมผูสูงอายุ จังหวัดนครปฐม
จํานวน 525 คน (ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560) กลุมตัวอยาง ใชการคํานวณขนาดตัวอยาง โดยใชสูตรของ Taro
Yamane (1973) โดยการสุมตัวอยางอยางงาย (simple random sampling)
n=
n = ขนาดตัวอยางที่คํานวณได
N = จํานวนประชากรที่ทราบคา
e = คาความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได (allowable error)
โดยกําหนดระดับความคลาดเคลื่อนเทากับ 2% และคาระดับความเชื่อมั่น (Confidence level) ไวที่ 95% แทน
โดย

คาในสูตร
n=

( .

)

= 356.53
ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 357 คน โดยกลุมตัวอยางสามารถไดยิน สื่อสารได และเปนผูยินดีใหความรวมมือในการให
ขอมูลในการวิจัยครั้งนี้
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้
1. แบบสอบถามข อมู ลทั่ วไป ประกอบด วย เพศ อายุ รายได ความเพี ยงพอของรายได โรคประจําตั ว ศาสนา
สถานภาพสมรส และระดับการศึกษา
2. แบบวัดความเศราในผูสูงอายุของไทย (Thai Geriatric Depression Scale; TGDS) คื อ การประเมินการ
เปลี่ยนแปลงทางดานอารมณไปสูภาวะของจิตใจที่เศราซึม หมนหมอง ไมมีความสุข ซึ่งเปนความรูสึกเกี่ยวกับตนเองทางดาน
รางกาย จิตใจ สังคม ลักษณะเครื่องมือ เปนมาตรประเมินแบบถูก-ผิด (0 และ 1 คะแนน) ใชทดสอบผูสูงอายุทั่วไป เปนแบบ
ประเมินภาวะซึมเศราในผูสูงอายุไทยที่พัฒนาโดย กลุมฟนฟูสมรรถภาพสมองของไทยไดรวมกลุมบรรดาแพทยผูเชี่ยวชาญดาน
ประสาทวิทยา, จิตเวชศาสตร, แพทยโรคผูสูงอายุ, พยาบาลจิตเวชศาสตร, นักจิตวิทยา ทั้งหมด 29 คนจาก 14 สถาบันทั่วทั้ง
ประเทศไทย, มาประชุมรวมกันเปนเวลา 1 ป เพื่อรวมกันพัฒนาสรางแบบวัดความเศราในผูสูงอายุของไทยขึ้นมา แบบวัดนี้มี
คะแนนรวมระหวาง 0-30 คะแนน โดยคําถามจะมี 30 ขอ เพื่อประเมิ นความรูสึกของผู ถูกทดสอบดวยตนเองในชวงหนึ่ง
สัปดาหที่ผานมา มีการแปลผล 4 ระดับ ดังตอไปนี้
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การแปลความหมาย
ไมมีภาวะซึมเศรา
0-12 คะแนน หมายความวา
13-18 คะแนน หมายความวา
มีภาวะซึมเศราเล็กนอย
19-24 คะแนน หมายความวา
มีภาวะซึมเศราความเศราปานกลาง
25-30 คะแนน หมายความวา
มีภาวะซึมเศรารุนแรง
การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) พบวาในเพศหญิง เทากับ 0.94 เพศชายเทากับ 0.91 โดยมีคาความเชื่อมั่น
รวมเทากับ 0.93
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผูวิจัยนําเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไปตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถาม โดยผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 5 ท าน ประกอบดวย นักจิตวิท ยาดานผูสู งอายุ 1 ทาน อาจารย มหาวิทยาลัย 2 ทาน และนักวิช าการสาธารณสุ ข
ชํานาญการ 2 ทาน ซึ่งทั้ง 5 ทานเปนผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณในดานผูสูงอายุ เมื่อผูทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกตองของเนื้อหา ลําดับเนื้อหา ความครบถวน และความเหมาะสมของภาษาที่ใช ผูวิจัยจึงนํามาพิจารณา และปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ ใหมีความถูกตองและความเหมาะสมกอนนําไปใชสัมภาษณกลุมตัวอยางที่ศึกษา หลังจาก
นั้นทดลองใช เครื่องมือ (Try out) กับกลุม ผูสูงอายุในชมรมผูสู งอายุ บานวัดสุวรรณ โดยวิธีหาคาสัม ประสิท ธิ์แอลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาความเที่ยงของแบบสอบถาม เทากับ 0.87
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจความสมบูรณของขอมูล แลวนําคะแนนที่ไดจากแบบสอบถามมาคํานวณคา
ทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก จํานวนและรอยละ
2. วิเคราะหขอมูลภาวะซึมเศราของผูสูงอายุ โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
3. สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมติฐานใชสถิติไคสแควร (chi-square test) สําหรับขอมูลที่เปนตัวแปรจัดกลุม ใน
การศึกษาหาความสัมพันธระหวาง เพศ อายุ ความเพียงพอของรายได โรคประจําตัว ศาสนา สถานภาพสมรส และระดั บ
การศึกษากับภาวะซึมเศราของผูสูงอายุ และวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธตามวิธีของเพียรสัน (Pearson Correlation
Coefficient) ระหวางรายไดกับภาวะซึมเศรา ผูวิจัยกําหนดเกณฑการแปลผลคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Hinkle D. E., 1998)
ไวดังนี้
คา r ระดับของความสัมพันธ
.90 - 1.00
มีความสัมพันธกันในระดับสูงมาก
.70 - .90
มีความสัมพันธกันในระดับสูง
.50 - .70
มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง
.30 - .50
มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา
.00 - .30
มีความสัมพันธกันในระดับต่ํามาก
คณะกรรมการจริยธรรม
การศึกษานี้ ผูวิจัยคํานึงถึงการยินยอมของกลุมตัวอยางเปนสําคัญ คัดเลือกกลุมตัวอยางที่มีคุณลักษณะตรงตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยดําเนินการขอจริยธรรมสําหรับโครงการวิจัยที่ทําในมนุษยไดพิจารณาและไดใบอนุญาตหนังสือ
รับรองจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเลขที่ COA.1-029/2017
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ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ขอมูลสวบุคคล (n=357)
ตัวแปร

จํานวน

รอยละ

97
260

27.20
72.80

185
156
16

51.80
43.70
4.50

140
217

39.20
60.80

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
60-69
70-79
80 ปขึ้นไป
อายุคาเฉลี่ย (Mean) 69.38 ป สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 6.08
ความเพียงพอของรายได
ไมเพียงพอ
เพียงพอ

รายได คามัธยฐาน (Median) 600 บาท คาพิสัยควอไทล (IQR) 2,000 รายไดต่ําสุด (Min.) 600 รายไดสูงสุด (Max.) 25,000
โรคประจําตัว
ไมมี
มี

57
300

16.00
84.00

ศาสนา
พุทธ
คริสต

353
4

98.90
1.10

สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หมาย/หยาราง/แยกกันอยู

18
209
130

5.00
58.50
36.40

การศึกษา
ไมไดเรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

9
268
68
11
1

2.50
75.10
19.00
3.10
0.30

จากตารางที่ 1 พบวา สูงอายุกลุมตัวอยาง เปนเพศหญิงมากที่สุด รอยละ 72.80 เพศชาย รอยละ 41.90 มีอายุเฉลี่ย
(Mean) 69.38 ป รายได คามัธยฐาน (Median) 600 บาท คาพิสัยควอไทล (IQR) 2,000 รายไดต่ําสุด (Min.) 600 บาท
รายไดสูงสุด (Max.) 25,000 บาท สวนใหญมีรายไดเพียงพอ รอยละ 60.8 มีโรคประจําตัวรอยละ 84.00 นับถือศาสนาพุทธ
รอยละ 98.90 มีสถานภาพสมรส แบบสมรสเปนสวนใหญรอยละ 58.50 มีระดับการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา รอยละ
75.10
6
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ตารางที่ 2 จํานวน และรอยละของผูสูงอายุจําแนกตามระดับภาวะซึมเศรา (n = 357)
ระดับภาวะซึมเศรา
0-12 คะแนน
13-18 คะแนน
19-24 คะแนน
25-30 คะแนน

จํานวน(รอยละ)

การแปลผล

246 (68.90)
79 (22.10)
28 (7.80)
4 (1.10)

ปกติ
ระดับเล็กนอย
ระดับปานกลาง
ระดับรุนแรง

S.D
12.50

3.70

จากตารางที่ 2 พบวา สูงอายุมีภาวะในระดับปกติ รอยละ 68.90 (จํานวน 246 คน) มีภาวะซึมเศราระดับเล็กนอย รอย
ละ 22.10 (จํานวน 79 คน) มีภาวะซึมเศราระดับปานกลาง รอยละ 7.80 (จํานวน 28 คน) และผูสูงอายุมีระดับภาวะซึมเศราอยู
ในระดับรุนแรง รอยละ 1.10 (จํานวน 4 คน) มีคาเฉลี่ย ( ) 12.5 คะแนน (SD = 3.70)
ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธการวิเคราะหคาไคส – สแควร ( Chi Square) และวิเคราะหคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) ระหวาง
ตัวแปร เพศ อายุ รายได ความเพียงพอของรายได โรคประจําตัว ศาสนา สถานภาพสมรส และระดับการศึกษากับ
ภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ (n = 357)
ตัวแปร
เพศ
อายุ
รายได
ความเพียงพอของรายได
โรคประจําตัว
ศาสนา
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา
*P<.05, **P<.01

r
.308
10.575** (.005)
-.182* (.024)
8.530** (.003)
.505
1.825
8.365** (.004)
18.025** (.000)

จากตารางที่ 3 พบวา อายุ ความเพียงพอของรายได สถานภาพสมรส และระดับการศึกษามีความสัมพันธกับภาวะ
ซึมเศราในผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( = 10.575, 8.530, 8.365 และ 18.025 ตามลําดับ) สวนเพศ
โรคประจําตัว และศาสนาไมมี ความสัมพั นธกับภาวะซึม เศราในผูสู งอายุ รายได มีความสัม พันธท างลบกับภาวะซึมเศราใน
ผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยรายไดมีความสัมพันธอยูในระดับต่ํา (r = -.182)
สรุปและอภิปรายผล
1. ภาวะซึมเศราของผูสูงอายุ
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยใชเครื่องมือแบบวัดความเศราในผูสูงอายุของไทย (Thai Geriatric Depression Scale; TGDS)
พบวา ผูสูงอายุมีภาวะซึมเศราในระดับปกติ รอยละ 68.90 มีภาวะซึมเศราระดับเล็กนอย รอยละ 22.10 มีภาวะซึมเศราระดับ
ปานกลาง รอยละ 7.80 และผูสูงอายุมีระดับภาวะซึมเศราอยูในระดับรุนแรง รอยละ 1.10 ตามลําดับ และมีความชุกของ
ภาวะซึมเศราในผูสูงอายุเปนรอยละ 26.81 ซึ่งเปนคาที่คอนขางมากเมื่อเทียบกับคาความชุกที่ไดจากการศึกษาในประเทศไทย
ที่ผานมา เชน Liang และคณะ (2009) และ Sukhatunga และคณะ (1998) ศึกษาความชุกของภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ
โดยใชเครื่องมือ Thai Geriatric Depression Scale (TGDS) เชนเดียวกับการศึกษาในครั้งนี้ พบคาความชุกเปนรอยละ 21.0
และ 24.1 ตามลําดับ สวน Wangtongkum และคณะ (2008) ศึกษาภาวะซึมเศราในผูสูงอายุที่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม
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เชนเดียวกับการศึกษาในครั้งนี้โดยใชเครื่องมือ Thai Beck Depression Inventory (TBDI) พบคาความชุกเปนรอยละ 31.6
ซึ่งความแตกตางนี้อาจเปนผลจากเครื่องมือที่นํามาใชศึกษานั้นมีความแตกตางกัน โดยทั่วไปแลวเครื่องมือที่ใชในการศึกษาหา
คาความชุกของภาวะซึมเศรา สามารถจําแนกไดเปน 2 แบบคือเครื่องมือในลักษณะที่เปนการวินิจฉัย “โรคซึมเศรา”โดยอิง
ตามเกณฑการวินิจฉัยทางคลินิก มีลักษณะเปนการสัมภาษณเชิงวินิจฉัยอยางมีโครงสรางหรือกึ่งโครงสราง(structured or
semi-structured diagnostic interview) อาศัยเกณฑการวินิจฉัยตามระบบ Diagnostic and Statistical Manual of
Mental disorders (DSM) ของสมาคมจิตเวชประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ International Statistical Classification of
Disease (ICD) ขององคการอนามัยโลก (WHO) สวนแบบที่สองเปนเครื่องมือที่ใชวัด “อาการซึมเศรา” ที่มีผลอยางสําคัญใน
ระดับคลินิก เชน Geriatric Depression Scale (GDS) และ Beck Depression Inventory (BDI) เปนตน ซึ่งโดยทั่วไป
เครื่องมือในลักษณะที่วัดอาการซึมเศรา จะไดคาความชุกที่สูงกวาที่ไดจากการใชเครื่องมือในลักษณะที่เปนการวินิจฉัย (Cole
MG, Dendukuri N., 2003) โดยคาความชุกที่ไดจากการใชเครื่องมือในลักษณะที่วัดอาการซึมเศรา มักพบคาความชุกอยู
ระหวางรอยละ 7.2 – 49 สวนคาความชุกที่ไดจากการใชเครื่องมือในลักษณะที่เปนการวินิจฉัยพบคาความชุกในระดับที่ ตํ่า
กวาคืออยูระหวางรอยละ 0.9 – 9 (Cole MG, Dendukuri N., 2003; Ganatra HA, Zafar SN, Qidwai W, Rozi S.,2008;
Djernes JK., 2006.) สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ คณะผูวิจัยใชเครื่องมือ Thai Geriatric Depression Scale (TGDS) ซึ่งเปน
เครื่องมือในลักษณะที่เปนเครื่องมือที่ใชวัด “อาการซึมเศรา” ที่มีผลอยางสําคัญในระดับคลินิก คาความชุกที่คอนขางมากเมื่อ
เทียบกับคาความชุกที่ไดจากการศึกษาในประเทศไทยที่ผานมาดังกลาวขางตน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง เพศ อายุ รายได ความเพียงพอของรายได โรคประจําตัว ศาสนา สถานภาพสมรส
และระดับการศึกษากับภาวะซึมเศราของผูสูงอายุ
2.1 เพศ โรคประจําตัว และศาสนา ผลการศึกษาพบวา ไมมีความสัมพันธกับภาวะซึมเศราของผูสูงอายุ
ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย อธิบายไดวาเนื่องจากในปจจุบันเปนสังคมเปดกวางยอมรับสิทธิความเทาเทียมของ
ทั้งเพศชายและเพศหญิง ภายใตกฎหมาย ศาสนา อาชีพและสังคม ดังนั้นเพศชายและเพศหญิงจึงมีภาวะซึมเศราไมแตกตาง
กัน (Grace, S.L. and .et.al.,2005) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของรุจิรางค แอกทอง (2549) ในมุมมองผูปวยโรคซึมเศราไม
วา เพศหญิ ง เพศชายเมื่ อ เผชิ ญ กั บ ความเจ็ บ ป ว ยทางจิ ต การสู ญ เสี ย หนา ที่ ก ารงานหรื อ บุ ค คลอั น เป นที่ รั ก หรื อ การ
กระทบกระเทือนดานจิตใจตางก็ทําใหความรูสึกมีคุณคาในตนเองลดลง หากไดรับการชวยเหลือเอาใจใส จะทําใหเกิดความ
มั่นคงปลอดภัย แมวาจะโรคประจําตัวทางกายก็ตาม ก็รูสึกวาตนเองมีคุณคาสงผลตอสุขภาพจิตที่ดีขึ้น
2.2 อายุ ความเพียงพอของรายได สถานภาพสมรส และระดับการศึกษาผลการศึกษาพบวา มีความสัมพันธกับภาวะ
ซึมเศราในผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย ดานอายุ พบวา เนื่องจากผูสูงอายุในตอนตนสภาพรางกายและการทําหนาที่ตางๆ ยัง
มีศักยภาพสู งกวาผูมีอายุมาก โดยผูที่มีอายุมากพบวามีภาวะซึมเศร ามากกวา เนื่องจากมี ความเครีย ดทั้งรางกายและจิตใจ
ความรูสึกคุณคาของตนเอง ความมั่นใจ ความภาคภูมิใจลดลง และความเพียงพอของรายได พบวา ผูสูงอายุที่มีรายไดเพียงพอ
สามารถสนองความจําเปนพื้นฐานได และมีโอกาสดีกวาในการหาสิ่งที่มีประโยชนตอตนเอง เมื่อเจ็บปวยก็สามารถดูแลรักษา
ตัวเองไดเปนอยางดี สวนผูสูงอายุที่มีรายไดไมเพียงพอก็เกิดความวิตกกังวล ความวิตกกังวล เกิดความเครียดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จะ
สงผลตอการเกิดภาวะซึมเศราใหเพิ่มมากขึ้นได ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคลอดกับการศึกษาถึงปจจัยดานครอบครัวที่มีผล
ตอภาวะซึมเศร า พบวา ปญหาทางเศรษฐานะของครอบครัวเปนปจจัยตอการเกิดภาวะซึมเศรา (จันทรชนก โยธินชัชวาล,
2549) และดานสถานภาพสมรส พบวา การมีคูสมรสทําผูสูงอายุไมรูสึกโดดเดี่ยว มีที่พึ่ง มีคนเอาใจใสใหความชวยเหลือให
ความเห็นอกเห็นใจและเปนคูคิดที่ปรึกษาเปนตัวชวยที่ดีดานจิตใจ และจากการศึกษาพบวาสถานภาพสมรสมีความสัมพันธ
กับภาวะซึมเศรา โดยผูที่เปนโสดหรือผูที่มีสถานภาพสมรส แบบสมรสที่คูสมรสอาศัยอยูดวยกัน มีความซึมเศรานอยกวาผูที่
เปนหมาย หยารางหรือแยกกันอยู (Retty, 1992) และระดับการศึกษา เนื่องจากการศึกษาเปนการจัดประสบการณใหแกชีวิต
ชวยเพิ่ มพู นความรู ความสามารถในการใชส ติ ปญ ญาไดอย างมีเ หตุผ ล มี การแสวงหาข อมู ล ข าวสารต างๆ มี ความเขาใจ
เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรค อาการ และวิธีการรักษาตลอดจนการปฏิบัติตนไดดีกวาผูที่มีระดับการศึกษานอย และจาก
งานวิจัยของวชิรพร โชติพานัส (2557) พบวาผูสูงอายุที่ไดรับการชวยเหลือตนเองกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพจิตตอภาวะ
ซึมเศราของผูสูงอายุมีผลตอดานความรูและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคซึมเศราของผูสูงอายุ ซึ่งถือเปนสิ่งสําคัญในการปองกัน
ปญหาสุขภาพจิตที่มีแนวโนมวาจะเพิ่มขึ้นมากขึ้น ซึ่งผูสูงอายุที่ไดรับการศึกษามากกวาจะสามารถรับรูและทําความเขาใจในสิ่ง
ที่เรียนรูไดมากกวา ตลอดจนเขาใจสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นกับตนไดอยางถูกตอง การศึกษาเปนสิ่งสําคัญตอการพัฒนาความรู ทักษะ
และการมีทั ศนคติตอการดูแลตนเอง การศึกษาชวยสงเสริมใหบุคคล มีค วามสามารถในการคนหาความรู และความเขาใจ
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เกี่ยวกับภาวะสุขภาพและการดูแลตนเอง ดังนั้นผูปวยโรคซึมเศราวัยสูงอายุที่มีระดับการศึกษาสูงจะมีความรู และสามารถ
ปรับตัวไดอยางเหมาะสม (Orem,1991)
2.3 รายได ผลการศึกษาพบวา รายไดมีความสัมพันธทางลบในระดับต่ํากับภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .05 (r = -.182) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย แสดงวาผูปวยโรคซึมเศราวัยสูงอายุที่มีรายไดสูงจะมีภาวะ
ซึมเศรานอยกวาผูที่มีรายไดนอย อธิบายไดวารายไดเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตตอบสนองความตองการพื้นฐาน
ของบุคคล ผูสูงอายุที่มีภาวะซึมเศราที่มีรายไดนอย หรือมีรายไดที่ไมแนนอนไมสามารถกลับไปทํางานไดเหมือนเดิม ทําใหเกิด
ความวิตกกังวลวาครอบครัวจะเบื่อหนาย กลัวถูกทอดทิ้ง ทําใหเกิดความเครียดเพิ่มขึ้น สงผลใหมีภาวะซึมเศราเพิ่มขึ้นได
ในการศึกษาภาวะซึมเศราในผูสูงอายุครั้งนี้ พบวา ผูสูงอายุที่มีภาวะซึมเศราสวนใหญ มีภาวะซึมเศราระดับเล็กนอย
และระดับปานกลาง ซึ่งการศึกษาดานภาวะซึมเศราจะมีประโยชนทางคลินิก ในการเฝาระวังภาวะซึมเศราที่อาจจะเพิ่มระดับ
ความรุนแรงมากขึ้น จนนําไปสูการฆาตัวตายในผูสูงอายุ โดยเฉพาะควรเฝาระวังและติดตามกลุมผูสูงอายุที่มีภาวะซึมเศรา
ตั้งแตขั้นระดับปานกลางขึ้นไป ซึ่งสามารถนํามาใชวางแผนและเปนแนวทางแกปญหาสุขภาพจิตและสงเสริมปองกันปญหา
ดานสุขภาพจิตที่สอดคลองกับสภาพพื้นที่ได
ขอจํากัด
เครื่องมือที่ใชวัดเปนแบบสอบถามที่ประเมินดวยตนเอง ทําใหขอมูลมีโอกาสคลาดเคลื่อนไดตามความรูสึกของผูตอบ
ซึ่งอาจจะไมตรงกับความเปนจริงทั้งหมด
ขอเสนอแนะ
1. ควรเฝาระวัง สังเกต และติดตามผูสูงอายุ ที่พบวาอาจมีภาวะซึมเศรา หากพบควรสงตอเพื่อใหคําปรึกษา และพบ
จิตแพทย เพื่อทําการรักษาอยางเปนรูปธรรมตอไป
2. ควรมีการศึกษาในลักษณะการวิจัยเชิงทดลองเพื่อพัฒนาและทดลองโปรแกรมสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะซึมเศรา
ดวยวิธีที่เหมาะสมกับวัยสูงอายุ เชน โปรแกรมที่เกี่ยวของกับการออกกําลังกาย ในลักษณะที่มีแรงกระแทกต่ํา ไดแก ชี่กง ไท
เกก ตารางเกาชอง เปนตน
กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดยอ
การวิ จัย ในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อจั ด กระบวนการเรี ย นรู โ ดยใช ล ะครสร า งสรรค เ พื่ อพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด
วิจารณญาณและเปรียบเทียบผลการพัฒนาการคิดวิจารณญาณของเยาวชน กอนและหลังการใชละครสรางสรรคกลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาป ที่ 5 ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling)
จํานวน 18 คน ไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูละครสรางสรรค เปนระยะเวลา 6 สัปดาห สัปดาหละ 1 วัน วันละ 100
นาที เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มีดังนี้1.แผนการจัดประสบการณการเรียนรูละครสรางสรรค เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดวิจารณญาณและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การคิดวิจารณญาณที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองในการศึกษาครั้งนี้ใชแบบแผนการ
วิจัยแบบ One-group Pretest-Posttest Design และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent Sample
ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังการทดลองสูงขึ้นกวา
กอนการทดลอง แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทักษะกระบวนการคิดวิจารณญาณเมื่อพิจารณาแยกเปนราย
ดานปรากฏวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีทักษะกระบวนการคิดวิจารณญาณในแตละดาน คือ ดานการนิยามปญหา
ดานการรวบรวมขอมูล ดานการจัดระบบขอมูล ดานการตั้งสมมติฐาน ดานการสรุปอางอิงโดยใชหลักตรรกศาสตร และดาน
การประเมินสรุปอางอิง สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในทุกดาน
คําสําคัญ : ละครสรางสรรค, กระบวนการคิด, การคิดวิจารณญาณ
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Creative Drama for Enhancing Critical Thinking Skills in Youth
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Abstract
The objectives of this research were to establish learning process using creative drama to
develop critical thinking skills in youth and to compare the results of the development of youth critical
thinking skills before and after using creative drama. The sample used in the study was 18 5thgraders.The
sample was selected with purposive sampling. The creative drama learning experience activities were
held for 6 weeks, 1 day a week, 100 minutes a day. The data collection tools were as follows: 1. The plan
for organizing the creative drama learning experience to develop the critical thinking skills and the critical
thinking achievement test created by the researcher. One-group Pretest-Posttest Design was used in this
study. Data analysis was done using dependent sample t-test.
From the research, it was found as follows: The critical thinking skills development of 5th graders
was higher than before the experiment with statistical significance level at .01. When each aspect of
critical thinking skills was considered, it was found that 5th graders had each aspect of critical thinking
skills, namely problem definition, information collection, information system management, hypothesizing,
logical inference, and inference evaluation higher than before the experiment in all aspects with
statistical significance level at .01.
Keywords: Creative drama, thinking process, critical thinking
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บทนํา
การพัฒนาคนทามกลางความเจริญกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจนเปนสังคมขาวสารและสังคมแหงการ
เรียนรู นั้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หนา3-4) จักตองมุงให การศึกษาแบบหลากหลายวัฒนธรรม (Multicultural
Education) เพื่อใหคนสามารถมองโลกไดกวางขึ้นและสามารถทํางานที่ซับซอนอยางมีประสิทธิภาพ (สุภรณสภาพงศ,2541
หนา50) การเปลี่ยนแปลง เนื่องจากความเจริญเชนนี้มักมีทั้งขอดีและขอเสีย หากคนรูเทาทันที่จะคิดวิเคราะหแยกแยะและ
ไตรตรองอยางมีเหตุผล ก็จะนําไปสูความเจริญรุงเรือง ซึ่งคนจะรูเทาทันไดนั้นตองเกิดจากการเรียนรูบนพื้นฐานการคิดของ
ตนเองอยางผูมีสติปญญาดังนั้นการจัดการศึกษาจึงจําเปนตองใหเยาวชนไดคิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน สามารถสราง
ความรูดวยตนเอง และนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได แตกระบวนการจัดการศึกษาที่ทําใหเยาวชนไดคิดเปน ทําเปน และ
แกปญหาเปนก็ยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร (ศิริกาญจนโกสุมภ,ดารนี คําวัจนัง, 2545) เพราะเยาวชนไมไดรับการพัฒนา
ความสามารถดานการคิด จึงจําเปนอยางยิ่งที่ควรจะพัฒนาความสามารถดานการคิด เพราะความสามารถดานการคิด จะชวย
ใหเยาวชนรูจักคิด รูจักแกไขปญหาและสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเลือกรับหรือใชประโยชนจากขอมูล
อยางมีประสิทธิภาพ (ยุวารินทร ธนกัญญา, 2546) การคิดและการพัฒนาการคิดจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งสําหรับเยาวชน
เพราะการคิดสามารถกําหนด ความเปนตัวบุคคล เปนพื้นฐานของสติปญญาและความเขาใจ เปนเครื่องมือสําหรับการเรียนรู
อยางตอเนื่องไดดวยตนเองซึ่งคนที่ “คิดเปน” จะสามารถวินิจฉัยไตรตรองและพิสูจนความจริงอยางรอบคอบกอนตัดสินใจ
พร อมทั้ ง สามารถใช ป ระโยชนจากข อมู ล ที่ ไ ด รับ นํามาสรางสรรคใ ห เ กิด สิ่ งที่ มี ป ระโยชนไ ด (สํ านักวิช าการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2551)
จากสภาพของการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานทั กษะการคิด อยางมีวิจารณญาณยังไม เห็นผลอยาง
ชัดเจนจากการประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษา (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา,2554) ผูวิจัยจึง
ตั้งขอสังเกตที่ตัวบงชี้และเกณฑการพิจารณาในการประเมิน ในดานของผูเรียน มี 7 มาตรฐาน ซึ่งในดานของมาตรฐานที่ 4
ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดวิจารณญาน มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน ซึ่ง
ตัวบงชี้ที่สําคัญนั่นคือ ผูเรียนมีทักษะการคิดวิจารณญาณและคิดไตรตรอง ในการประเมินได บันทึกไววา ผูเรียนยังขาดความรู
และทักษะที่จําเปน ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห และคิดอยางมีวิจารณญาณ จึงทําใหผลการประเมิน
ดานผูเรี ยนในมาตรฐานที่ 4 นี้อยู ในระดับ พอใช แตใ นดานอื่นๆ จะอยู ที่ระดับดี มาก และดี อีกทั้งในเรื่ องของการพั ฒนา
ศักยภาพของกระบวนการคิดที่ควรปลูกฝงและพัฒนาผูเรียนนั้น ระบุไว 3 กระบวนการคิด คือกระบวนการคิด กระบวนการ
คิดวิจารณญาณ กระบวนการคิดแกปญหา และกระบวนการคิดสรางสรรค (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
, 2545 หนา 200-202) จะเห็นไดวาทักษะการคิดในระดับระดับประถมศึกษานี้ การคิดวิจารณญาณเปนทักษะที่จําเปนตอการ
เรียนรูและการดําเนินชีวิต เพราะการคิดอยางมีวิจารณญาณเปนกระบวนการทําใหผูคิด มีความสามารถคิดกวาง คิดลึก คิดถูก
ทาง คิดชัดเจน คิดมีเหตุผลเกิดทักษะการคิดแกปญหา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2540 หนา 159)
จากการศึ กษาข อมู ล จากเอกสารและงานวิจัย ต างๆพบวา งานวิจัย ที่ เ กี่ย วข องกับ การพั ฒ นาการคิ ด มี ม ากมาย
กลุมเปาหมายก็แตกตางกันออกไป ซึ่งงานวิจัยที่พัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณของนักเรียนนั้นมีการใชวิธีการวิจัยในการ
พัฒนาหลากหลายวิธี เชน การใชแบบฝกการพัฒนาโปรแกรมการสอน การสอนแบบอริยสัจ การจัดประสบการณแบบปฏิบัติ
ทดลอง กระบวนการสืบสอบ การจัดประการณตามแนวคิดตางๆ การสอนโดยใชเทคนิคหมวกหกใบ วิธีสอนตามแนวโยสิโสมน
สิการ เปนตน จะเห็นไดวาการฝกทักษะการคิดวิจารณญาณนั้นมีหลากหลายรูปแบบ แตยังไมพบวามีการใชละครสรางสรรคไป
ใชในการพัฒนาทักษะการคิดในดานอื่น ผูวิจัยจึงศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชละครสรางสรรคเพื่อพัฒนาดานตางๆ สรุปไดวา
ละครสรางสรรคสามารถพัฒนาทักษะในการปรับตัว การเห็นคุณคาในตัวเอง การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ในสวนของละครสรางสรรคที่พัฒนาทักษะการคิดนั้นผูวิจัยพบวามีการใชละครสรางสรรคเพื่อพัฒนาทักษะความคิด
สร างสรรค ข องเด็ กปฐมวัย เพี ย งเท านั้น ทั้ ง นี้ผู วิจัยยั ง ไม พ บวามี การนําละครสร างสรรค ม าใช กับ กลุ ม เป าหมายในระดั บ
ประถมศึ กษา และในระดับประถมศึ กษาก็มีการศึกษาการพั ฒนากระบวนการคิด วิจารณญาณยังไมมากพอ โดยเฉพาะใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผูวิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะใชละครสรางสรรคมาพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ดวยความสํ าคั ญของปญ หาในการฝ กใหผู เรี ยนเกิดการเรีย นรู และพั ฒนาตามศักยภาพนั้น ผู วิจัยจึงคิ ดวาการใช
กิจกรรมการแสดงละครสรางสรรค เพื่อสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณได เพราะกิจกรรม
ละครสรางสรรค มีรูปแบบและองคประกอบที่ตรงกับแนวทางที่ทําใหผูเรียนเกิดการคิดวิจารณญาณ นั่นคือ การใหผูเรียนไดลง
มือปฏิบัติกิจกรรมโดยไดรับจากประสบการณตรง และยังสอดคลองกับการพัฒนาการคิดวิจารณญาณ กลาวคือพยายามจัดให
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ผูเรียนไดมีการเรียนหรือทํากิจกรรมเปนกลุมหรืออยางนอยเปนคู จะเปนเครื่องมือบังคับใหเด็กไดแสดงออกความคิดออกมาให
ผูอื่นรู ซึ่งละครสรางสรรคนั้นเปนการแสดงออกอยางสรางสรรคเพื่อถายทอดความคิดความรูสึกและเรื่องราวเรื่องราวตางๆ
โดยใชการเคลื่ อนไหวรางกายและละครสรางสรรค ยัง สามารถทํ าให ผูเ รีย นสามารถทํ างานเปนกลุ มร วมกับผู อื่นได อีกทั้ ง
กระบวนการของละครสรางสรรคในขั้นตอนการประเมินผลนั้น จะสามารถทําใหผูที่ไดเรียนรูไดฝกทักษะการคิดวิจารณญานได
อีกดวย
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชละครสรางสรรคเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณ
ของนักเรีย นชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และเปรี ยบเทีย บผลการพัฒ นาการคิดวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึ กษาปที่ 5
โรงเรียนปยะพงษวิทยา กอนและหลังการจัดกระบวนการเรียนรูละครสรางสรรคตามแผนการจัดกิจกรรมที่ผูวิจัยสรางขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชละครสรางสรรคเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณของเยาวชน
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาการคิดวิจารณญาณของเยาวชน กอนและหลังการใชละครสรางสรรค
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Semi - Experimental Research) แบบหนึ่งกลุมทดสอบกอนและหลัง
One Group Pretest - Posttest Design ซึ่งมีวิธีดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้
ประชากร นักเรีย นชั้ นประถมศึ กษาตอนปลาย จํานวน 60 คน ปการศึ กษา 2559 โรงเรีย นปย ะพงษวิท ยา
กรุงเทพมหานคร
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นงานวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ นประถมศึ ก ษาป ที่ 5 ของโรงเรี ย นป ย ะพงษ วิ ท ยา
กรุ ง เทพมหานคร ที่ กําลั ง ศึ กษาอยู ใ นภาคเรี ย นที่ 2 ป การศึ กษา 2559 ซึ่ง ได ม าจากการสุ ม ตั วอย างแบบเจาะจง
(Purposive sampling) จํานวน 18 คน
ระยะเวลาในการดําเนินการทดลอง ผูวิจัยดําเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ตั้งแตเดือนธันวาคม –
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.แผนการจัดประสบการณละครสรางสรรคเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณ
2.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การคิดวิจารณญาณ
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลและแปลผล โดยแบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 การเปรีย บเที ยบผลการพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณกอนและหลังการใช ละครสรางสรรค โดยใช
คาเฉลี่ย × และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรอยละ ทักษะการคิดวิจารณญาณกอนและหลังการจัดประสบการณกิจกรรม
ละครสรางสรรค โดยใชแผนภูมิ
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 การเปรีย บเที ยบผลการพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณกอนและหลังการใช ละครสรางสรรค โดยใช
คาเฉลี่ย × และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
การทดลอง
กอน
หลัง

N
18
18

×
31.61
45.67

S.D.
5.06
6.60

t

Sig.

16.929

.000**
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จากตารางที่ 1 ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เมื่อเปรียบเทียบกอนและ
หลั งการจัดประสบการณกิจกรรมละครสรางสรรค พบวา แตกตางอย างมีนัยสํ าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .01 แสดงวาทักษะ
กระบวนการคิดวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังการจัดประสบการณกิจกรรมละครสรางสรรคมีคะแนนสูง
กวากอนการจัดกิจกรรม
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรอยละ ทักษะการคิดวิจารณญาณกอนและหลังการจัดประสบการณกิจกรรม
ละครสรางสรรค โดยใชแผนภูมิ
กอนการทดลอง
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จากแผนภู มิแสดงให เห็นวา ทั กษะกระบวนการคิ ดวิจารณญาณของนักเรีย นชั้นประถมศึกษาป ที่5ที่ได รับการจัด
ประสบการณกิจกรรมละครสรางสรรค เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูเรียนมีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิจารณญาณ
สูงขึ้นกวากอนการทดลองทุกดานและดานที่มีการพัฒนามากที่สุดคือ ดานการนิยามปญหา รองลงมาคือ ดานการตั้งสมมติฐาน
ดานการรวบรวมข อมูล ด านการจัดระบบขอมูล ด านการประเมินสรุ ปอางอิง และดานการอางอิงโดยใชห ลักตรรกศาสตร
ตามลําดับ
สรุปและอภิปรายผล
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดกระบวนการเรียนรูละครสรางสรรคเพื่อพัฒนาการคิดวิจารณญาณ
หลังจากการจัดประสบการณการเรียนรู ทําใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการคิดวิจารณญาณที่สูงขึ้นแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งในกระบวนการเรียนรูนั้นประกอบดวยกิจกรรมการแสดงละครสรางสรรค ทั้ง 7 กิจกรรม ไดแก การใช
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 การใชจินตนาการ การใชความคิดสรางสรรค การเคลื่อนไหวอยางสรางสรรค การใชทาใบ การพูดดนสด
และการแสดงละครแบบพูดดนสด เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 แสดงวาการจัดประสบการณละครสรางสรรคที่ผูวิจัยสรางขึ้น
นั้น เปนกิจกรรมที่สามารถพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได ทั้งนี้เนื่องมาจากผูเรียนไดเรียนรูวิธีการสอนแบบใหมที่ผูเรียนไม
เคยได เรี ยนมากอน ทั้ งเปนวิธีส อนที่เ นนใหผู เรี ยนไดเ รีย นรู ผานกระบวนการคิ ดและฝ กใหรู จักการคิด ซึ่งการมี กิจกรรมที่
หลากหลายจะทําใหผูเรียนเกิดทักษะตางๆ
การจัดประสบการณละครสรางสรรค ทําให ผูเรี ยนสามารถเกิดทักษะกระบวนการคิด วิจารณญาณได เนื่องจาก
ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรงไดลงมือปฏิบัติจริง โดยผูเรียนจะเปนศูนยกลางของการเรียนรู ประกอบกับการใชสื่อ
ตางๆที่ชวยกระตุนใหผูเรียนไดใชทักษะการคิดมากขึ้น เมื่อผูเรียนไดทํากิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง มีการเรียนรูอยาง
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เปนขั้นตอน จากความหลากหลายของกิจกรรม ดังที่ ปาริชาติ จึง วิวัฒนาภรณ (2547)กลาวไววา กระบวนการคิดในละคร
สร า งสรรค นั้ นเกิด ขึ้ นตลอดเวลา โดยระดั บ ของการคิ ด นั้น ขึ้ นอยู กับ ลั กษณะของกิจกรรมและลั ก ษณะของคํ า ถาม ซึ่ ง
กระบวนการในละครสรางสรรค จะทําใหผูเรียนไดฝกคิดหลายๆแบบ และการจัดกิจกรรมที่ผูเรียนไดเรียนรูอยางหลากหลาย
นั้นจะสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเขาใจไดเร็วขึ้น
ทั้งนี้กระบวนการในละครสรางสรรค มีลักษณะคลายและสอดคล องกับ แนวคิ ดการจัด การเรีย นการสอนโดยใช
โมเดลซิปปา เปนแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2542) ที่กลาววา ซิปปา (CIPPA) เปนหลักการที่สามารถนําไปเปนหลักในการ
จัด กิจกรรมการเรี ย นรู ต างๆ ให แกผู เรี ย น การจัด กระบวนการเรีย นการสอนตามหลั ก “CIPPA” สามารถใช วิธีการและ
กระบวนการที่หลากหลาย เปนวิธีหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมุงเนนใหผูเรียน ศึกษาคนควา
รวบรวมขอมูล มีสวนรวมในการสรางความรูดวยระบบกลุม ที่ผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในทุกกิจกรรมทุกขั้นตอน ไดมีโอกาส
อภิปรายแสดงความคิดเห็น ผูเรียนไดประเมินตนเองในการเสนอตอกลุมใหญ แลกเปลี่ยนความรู การใชการเคลื่อนไหวทาง
กาย การเรียนรูกระบวนการตางๆ และนําความรูไปประยุกตใช
อีกทั้ง ผูวิจัยพบวา ชนาธิป พรกุล (2544)ไดนําการสอนแบบ Storyline Approach ของสตีฟเบลล ซึ่งรูปแบบการ
สอนดัง กล าว มี ลักษณะบู รณาการทั้ งเนื้อหา และกระบวนการตางๆเข าด วยกัน โดยเนนการเรีย นรูผ านการสรางเรื่องที่ มี
องคประกอบหลัก 4 ประการ ไดแก ฉาก ตัวละคร วิถีชีวิต และปญหา มีการกําหนดเสนทางการเดินเรื่องโดยใชคําถามนํา และ
ผูเรียนสามารถเอาประสบการณเดิมที่มีอยูมาปรับใชในการเรียนได มาผนวกเขากับหลักการจัดการเรียนการสอนแบบCIPPA
อันเปนที่มาของการจัดการเรียนการสอนแบบใหมคือ CIPPA-Story Model
ดังนั้น การพั ฒนาทักษะการคิด วิจารณญาณโดยใชละครสรางสรรค คื อการจัด การเรีย นการสอน CIPPA-Story
Model ใช ห ลั กการจัด การเรี ย นแบบCIPPA ผนวกเข ากั บ ทฤษฎี การเรี ย นรู เ พื่ อพั ฒ นากระบวนการคิ ด โดยใช รู ป แบบ
Storyline
ในการจัดทําแผนการจัดประสบการณการเรี ยนรูโดยใชล ะครสรางสรรค ผู สอนควรมีความรูใ นเรื่องที่ตองการให
ผูเรียนไดศึกษาโดยการบูรณาการกิจกรรมการเรียนรูตามความสนใจ ความสามารถโดยเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่ตองการใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู ซึ่งผูสอนจะตองมีความรูในเรื่องที่ตองการสอนอยางถองแท ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง
พฤติกรรมของผูเรียนทั้งทางดานสติปญญา ทักษะ และจิตใจ สามารถนําความรูและทักษะที่ไดไปแกไขปญหาดวยตนเอง และ
สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวัน
ซึ่งกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนไดหลังจากการจัดประสบการณเรียนรูละครสรางสรรคทั้ง 7 กิจกรรม ผูวิจัย พบวา
เปนกระบวนการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน แนวคิดนี้ไพศาล สุวรรณนอย กลาววาเปนรูปแบบการเรียนรูที่เกิดจากแนวคิด
ทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม โดยผูเรียนสรางความรูใหม จากการใชปญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนรู ผูเรียนเกิดทักษะ
การวิเคราะห แกปญหา และวิจารณญาณไปพรอมกันดวย การเรียนแบบใชปญหาเปนฐานจะทําใหผูเรียนไดฝกทักษะในการ
คิดหลายรูปแบบ เชน การคิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห การคิดสรางสรรค เปนตน ซึ่งสอดคลองกับ วิภาวี ไชย
ศรีจันทร (2556) ไดศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเพื่อพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดั บ .01 และสอดคลองกับ แนวคิดของพอล (Paul) ที่กล าวไววาการคิดอยางมี
วิจารณญาณเปนทักษะสําคัญของการแกปญหาและการแกปญหาสวนใหญตองใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ(ทิศนา แข
มณี,2544,หนา 151)
2.การเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณกอนและหลังการใชละครสรางสรรค พบวา นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ไดคะแนนเฉลี่ยกอนจัดกิจกรรมเทากับ31.61 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ5.06 คะแนนเฉลี่ยหลังการจัด
กิจกรรมเท ากับ 45.67 คาเบี่ย งเบนมาตรฐานเท ากับ 6.60 ผลต างของค าเฉลี่ ยกับ 16.929 ซึ่ง คะแนนหลั งการใช ละคร
สร างสรรค สูง กวากอนใช แ ตกต างอย างมีนัย สํ าคัญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดั บ .01 ซึ่งเป นไปตามสมมติ ฐานการวิจัยในข อที่ 2 คื อ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดกระบวนการเรียนรูละครสรางสรรค มีทักษะการคิดวิจารณญาณสูงขึ้น ทั้งนี้
สอดคลองกับ อรุณรุง พงษศรี (2542) ไดใชขาวจากหนังสือพิมพเกี่ยวกับชีวิตในบาน เพื่อพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณ
สําหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งสอนโดยใชขาวจากหนังสือพิมพเปนสื่อในการจัดกิจกรรม สอนโดยใชแผนการสอนที่
มีกิจกรรมหลากหลาย เครื่องมื อที่ ใช ใ นการวิจัย ประกอบด วย แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย น แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิ ด อย า งมี วิจ ารณญาณและแผนการสอน ผลการวิจั ย พบว า นัก เรี ย นที่ เ รี ย นด วยการใช ข าวจาก
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หนังสือพิมพเปนสื่อในการจัดกิจกรรม มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
ขอเสนอแนะ
1.ควรสงเสริมการจัดประสบการณการเรียนรูแบบกระบวนการละครสรางสรรครวมกับการเรียนในทุกรายวิชา
2.ควรมี การจัดกิจกรรมพื้นฐานการแสดงใหกับ ผูเรี ยน ไดรู และเขาใจ ถึ งการแสดงละคร กอนที่ จะได รับการจัด
ประสบการณการเรียนรู
3.ในการจัดประสบการณการเรียนรูละครสรางสรรค ควรมีการยืดหยุนในเรื่องของเวลาใหเหมาะสม
4.ควรมีการเชื่อมโยงความรูจากเนื้อหาที่เรียนมาใสในแผนการจัดประสบการณการเรียนรูละครสรางสรรคใหมาก
ที่สุด
5.กิ จ กรรมที่ อ ยู ใ นกระบวนการละครสร างสรรค ต อ งมี การปรั บ เปลี่ ย นให ทั นสมั ย เพื่ อทํ าให ผู เ รี ย นเกิ ด ความ
กระตือรือรน และความสนใจมากขึ้นอธิบายถึงการนําผลที่ไดจากการวิจัยไปใชประโยชน หรือขอเสนอแนะปญหาที่พบในการ
วิจัย เพื่อนําไปใชในการวิจัยครั้งตอไป ประโยชนในการนําผลการวิจัยไปปรับใชไดจริงหรือนําไปพัฒนาแนวคิด หรือทฤษฎีใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ เปนตน
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การจําแนกชนิดและเพศของยุงกนปลอง Anopheles subpictus, An. barbirostris และ An.
maculatus ดวยเทคนิคสัณฐานวิทยาเชิงเรขาคณิตในพื้นที่การระบาดของโรคมาลาเรียใน
อําเภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย
ธนวัฒน ชัยพงศพัชรา1, สุชาดา สํารวยผล2, วันวิสาข สายสนั่น ณ อยุธยา1, วัลลภา วาสนาสมปอง1
และศิริพงษ พิมสุคะ3
1

2

วิทยาลัยสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาควิชากีฏวิทยาทางการแพทย คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล
3
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
tanawat.ch@ssru.ac.th

บทคัดยอ
ปจจุบั นโรคมาลาเรี ยยังคงเป นปญหาสาธารณสุขที่ สําคัญ ของโลกโดยเฉพาะประเทศในภูมิ ภาคเขตร อนและเขต
อบอุน สําหรับประเทศไทยก็เชนเดียวกันยังคงพบการระบาดของโรคนี้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชายแดน ยุงกนปลองเปนแมลงที่
เปนตัวการสําคัญในการแพรเชื้อเนื่องจากเปนพาหะนําโรคมาลาเรีย สําหรับการควบคุมและเฝาระวังโรคมาลาเรียเปาหมาย
หนึ่งคือการควบคุมและเฝาระวังยุงกนปลองในพื้นที่เพื่อนําไปสูการควบคุมที่ถูกตองตอไป ซึ่งขั้นแรกตองทราบชนิดของยุงใน
พื้นที่ การจําแนกชนิดของยุงกนปลองวิธีมาตรฐานคือการเทียบรูปรางลักษณะของยุงดวยสายตาอาจทําใหเกิดปญหาในการ
จําแนกชนิด ของยุ ง ที่ ผิ ด พลาด โดยงานวิจัย ครั้ ง นี้มี วัต ถุป ระสงค เ พื่ อจําแนกชนิด และเพศของยุ ง กนปล อง Anopheles
subpictus, An. barbirostris และ An. maculatus ในภาคสนามโดยนําเทคนิคสัณฐานวิทยาเชิงเรขาคณิตหรือ Geometric
morphometric ซึ่งมีขอดีคือใชงานงาย รวดเร็วและไมแพงมาใช โดยไดรวบรวมตัวอยางในหมูบานหวยน้ําหนัก อําเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย ซึ่งเปนพื้ นที่การระบาดของโรคมาลาเรี ย ช วงเดือนพฤศจิกายน 2559 แล วนําตัวอยางยุงมา
วิเคราะห และคํานวณผ าน CLIC Software โดยนําขอมู ลภาพปกยุง กนปลองที่ ได เตรี ยมไวนั้นมากําหนดจุด Landmark
(landmarks collection) บนตัวอยางแตละปกจํานวน 16 Landmarks แลววิเคราะหรูปรางและขนาดของยุงกนปลองทั้ง 3
ชนิด ซึ่งผลการวิจัยพบวาเทคนิคนี้สามารถนําไปใชแยกชนิดและเพศของยุงกนปลองเหลานี้ไดจริงโดยพบความแตกตางกันทั้ง
รูปรางและขนาดเกือบทุกกลุม (p<.05) ยกเวน An. subpictus เพศเมียกับ An. maculatus เพศเมีย (p=.79) สําหรั บ
งานวิจัยในครั้งนี้ไดนําเทคนิค Geometric morphometric ไปใชในภาคสนามจริง และพบวาสามารถนําไปใชในการจําแนก
ชนิดยุงกนปลองได ซึ่งทําใหมีความถูกตองมากกวาการจําแนกทางสัณฐานวิทยาแตเพียงอยางเดียว โดยสําหรับการนําไปใชใน
ครั้งตอไป ควรมีการนําไปเปรียบเทียบกับเทคนิคทางอณูชีววิทยารวมดวยเนื่องจากเปนวิธีที่มีความเชื่อมั่นสูงและไดรับการ
ยอมรับในปจจุบัน
คําสําคัญ: การจําแนกชนิดและเพศ, ยุงกนปลอง, Anopheles subpictus, An. barbirostris, An. maculatus, เทคนิค
สัณฐานวิทยาเชิงเรขาคณิต
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Abstract
Malaria remains a major public health problem in the world, especially in tropical and subtropical
regions. For Thailand, there is an outbreak of this disease, especially in the border area. Anopheles
mosquitoes are an important vector of transmission because they carriers pathogen of malaria. For the
control and surveillance of malaria, one goal is to control and monitor Anopheles in the area. The first
step is to know species of mosquito in the area. Identification of mosquito species by the standard
method is to exam morphology which may cause problems on the Identification of faulty mosquitoes.
The objective of this research is identification of An. subpictus, An. barbirostris and An. maculatus in the
field by Geometric morphometric, which the advantage is of ease of use, fast and inexpensive. The study
area is Huay nam nak village, Suan Phueng district, Ratchaburi province, Thailand. The mosquito samples
were collected in November 2016 and analyzed by CLIC Software. Bring the Anophele wing pictures to
point 16 landmarks. The results found that this technique can distinguish the species and sex of
mosquito. Differences of shape and size were found in almost all groups (p<.05), except An. subpictus
and An. maculatus (p = .79). Geometric morphometric techniques can be used to identify Anopheles and
help to screen the results for morphology identification. For adoption in the next research should be
compared with molecular techniques as a way is highly reliable and accepted.
Keywords: Identification, Anopheles subpictus, An. barbirostris, An. maculatus, geometric morphometric
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บทนํา
มาลาเรียเปนโรคติดเชื้อที่เปนป ญหาสาธารณสุข ที่สําคัญในเขตภู มิภาคเขตรอนและเขตอบอุนเช นเดียวกับโรคไข
เลือด (Damapong P., Damapong P., & Jumparwai S., 2016) เกิดจากเชื้อโปรโตซัว พลาสโมเดียม (Plasmodium
spp.) (Bi et al., 2013) มี 5 ชนิดสําคัญที่สามารถติดตอมายังมนุษยไดแก Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale,
P. malariae และ P. knowlesi โดยมียุงกนปลองเปนพาหะนําโรค สําหรับในประเทศไทยมีรายงานพบยุงกนปลอง 72 ชนิด
เปนพาหะหลัก3 ชนิด ไดแก Anopheles minimus, An. dirus และ An. maculatus ซึ่งโรคมาลาเรียยังคงเปนปญหาที่
สําคัญในประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดชายแดน จากขอมู ลผูปวยโรคมาลาเรียในประเทศไทยของสํานักระบาดวิท ยาในป
2555-2557 พบวามีจํานวนผูปวย16,196 คน 14,741 คนและ 11,528 คนตามลําดับ เห็นไดวาแนวโนมผูปวยของประเทศลด
จํานวนลง แตสําหรับจังหวัดชายแดนโรคมาลาเรียยังคงพบผูปวยอยูเปนจํานวนมากเนื่องจากพื้นที่เหลานั้นสวนใหญเปนปาทึบ
มีแหลงน้ําอยูตลอดปและบางพื้นที่เปนพื้นที่เกษตรกรรม
จังหวัดราชบุรีเปนจังหวัดชายแดนที่ตั้งอยูทางภาคตะวันตกของประเทศไทย พื้นที่สวนหนึ่งของจังหวัดเปนพื้นที่ภูเขา
สู ง อยู บ ริ เ วณชายแดนด า นตะวั นตกติ ด กับ ประเทศพม า และด า นใต ติ ด กั บ จัง หวั ด เพชรบุ รี มี ส ภาพเป น เทื อ กเขาสู ง
(Boonjaraspinyo et al., 2013) จังหวัดราชบุรีเปนจังหวัดหนึ่งที่มีการระบาดของโรคมาลาเรียโดยมีจํานวนผูปวยถึง 429 คน
ทั้งๆที่เปนจังหวัดที่ระยะทางไมหางจากกรุงเทพมหานครที่เปนเมืองหลวงนักเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆที่มีการระบาด
เกิดขึ้น นั้นยอมแสดงใหเห็นวาควบคุมโรคมาลาเรียยังไมประสบผลสําเร็จนัก
การวางแผนควบคุม ยุง กนปลองเปนการควบคุม โรคมาลาเรี ยทางสาธารณสุข ที่มี ป ระสิท ธิภ าพจําเป นต องอาศั ย
ความรูเทคนิควิธีการตางๆที่ไดปรับปรุงและพัฒนาใหทันสมัย (World Health Organization, 2013) การศึกษาชีววิทยา
รวมทั้งนิเวศวิทยาของยุงกนปลองเปนสิ่งที่สําคัญเชน การเจริญเติบโต การแพรกระจาย การเปลี่ยนแปลงของประชากรยุงใน
แตละฤดูกาล ความสามารถในการนําโรคตางๆ แหลงที่อยูอาศัย เหยื่อที่ชอบกินเลือด ตลอดจนพฤติกรรมอื่นๆ ที่มีประโยชน
ตอการวางแผนควบคุมโรค โดยยุงกนปลองแตละชนิดก็มีชีววิทยาและนิเวศวิทยาที่แตกตางกันไป ดังนั้นการวางแผนควบคุม
ยุงกนปลองใหสําเร็จลงได ขั้นต นตองทราบชนิดของยุง พาหะในพื้ นที่เพื่ อเปนขอมูล พื้นฐานในการควบคุม โรค สําหรั บการ
จําแนกชนิด ของยุ งพาหะโดยวิธีป กติจําแนกตามลั กษณะสัณฐานวิทยาของยุงซึ่งมีขอจํากัด ในเรื่ องของความชํานาญในการ
จําแนกและมักเกิดความสับสนหรือความผิดพลาดในกรณีบางสายพันธุที่มีความคลุมเครือ ใกลเคียงกันทางสัณฐานวิทยา จึง
ควรหาวิธีที่แยกและจําแนกชนิดของยุงกนปลองที่สะดวกงายตอการจําแนกยุงชนิดซับซอนและยุงที่มีรูปรางลักษณะคลายกัน
ระหวางชนิด (World Health Organization, 2007)
มอรโฟเมทริกส (morphometrics) เปนเทคนิคหนึ่งในการศึกษาลักษณะสั ณฐานวิท ยาของสิ่ งมีชีวิตด วยวิธีการ
เปรียบเทียบเชิงปริมาณโดยใชหลักการทางคณิตศาสตรและสถิตมาประยุกต โดยเทคนิคนี้สามารถอธิบายและเปรียบเทียบ
ลักษณะทางสั ณฐานวิท ยาที่มี ความคลุ มเครื อใกล เคี ยงกันหรื อซับ ซอนไดอยางมี ประสิ ทธิภาพ (Dujardin, 2011) เทคนิค
Geometric morphometric เปนเทคนิคมอรโ ฟเมทริกสแ บบหนึ่งที่ถูกพั ฒนาขึ้นใหม โดยใชหลักการทางเรขาคณิตในการ
วิเคราะห สําหรับประเทศไทยเริ่มมีการนําเทคนิคสัณฐานวิทยาเชิงเรขาคณิตมาประยุกตเพื่อแยกชนิดของแมลงบางสายพันธุที่
มีความใกลเคียงกัน (Santillán-Guayasamín, Villacís, Grijalva, & Dujardin, 2017) แตในตางประเทศมีการนําเทคนิค
สัณฐานวิทยาเชิงเรขาคณิตไปประยุกตใชกับการวิเคราะหในศาสตรตางๆอยางแพรหลาย
ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงไดนําเทคนิค Geometric morphometric ซึ่งเปนวิธีที่มีการยอมรับและประหยัดคาใชจายมาใช
ในการจําแนกและยืนยันชนิดและเพศของยุงกนปลองในพื้นที่การระบาดของโรคมาลาเรียในจังหวัดราชบุรี ประเทศไทยและ
ศึกษาวิเคราะห ความหลากหลายของขนาดและรู ป รางของปกยุ งกนปล อง ซึ่ง ข อมู ล ตางๆที่ ไ ดจากการวิจัยครั้ งนี้จะเป น
ประโยชนในการเปนแนวทางในการจําแนกชนิดและเพศของยุงกนปลองในภาคสนามสําหรับการวางแผนควบคุมโรคมาลาเรีย
ทางสาธารณสุขตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแปรผันของขนาดปกและรูปรางของยุงกนปลอง An. subpictus, An. barbirostris และ An.
maculatus ในหมูบานหวยน้ําหนัก อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
2. เพื่อจําแนกชนิดของยุงกนปลอง An. subpictus, An. barbirostris และ An. maculatus ในหมูบานหวย
น้ําหนัก อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

1131

ระเบียบวิธีวิจัย
การเก็บรวบรวมยุงพาหะนําโรค
เราไดรวบรวมกลุมตัวอยางยุงจากหมูบานหวยน้ําหนัก ตําบลตะนาวศรี อําเภอสวนผึ้ง ซึ่งเปนหมูบานที่มีการระบาด
ของโรคมาลาเรียมากที่สุดในจังหวัดราชบุรี ประเทศไทยจากขอมูลของสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี โดยการเก็บตัวอยางใชกับดัก
mosquito magnet รุน independence และรวบรวมโดยใชภาชนะสําหรั บตักลูกน้ําจํานวน 20 จวง (Dip) ต อแหลงน้ํา
ดําเนินการในชวงฤดูฝนระหวางเดือนพฤศจิกายน 2559 และดักจับทุกวันในชวงเวลาเย็นถึงรุงเชา 18.00 น. – 06.00 น. ซึ่ง
เปนเวลาการหากินเลือดของยุงกนปลอง ตัวอยางที่รวบรวมมาไดนั้นจะถูกสงตอไปในหองปฏิบัติการเพื่อมาทําจําแนกชนิดและ
เพศของยุงตัวเต็มวัย ซึ่งตัวอยางยุงตัวเต็มวัยที่ไดรับมาตองถูกเก็บมาไมนานเกิน 2 สัปดาหเนื่องจากตัวอยางอาจไมสมบูรณ
ไดรับความเสียหายหรืออาจมีราเกิดขึ้นที่ตัวอยางทําใหไมสามารถจําแนกไดถูกตอง ในสวนของลูกน้ํานั้นเราจะนํามาเลี้ยงให
เปนตัวเต็มวัยกอนการจําแนกชนิด โดยจําแนกยุง ในกลุมจีนัสอื่นๆออกเหลือเฉพาะยุงกนปลองและดําเนินการจําแนกชนิดของ
ยุงกนปลองดวยวิธีทางสัณฐานวิทยาเทียบกับคูมือทางสัณฐานวิทยาของยุง Illustrated Keys to the Mosquitoes of
Thailand IV. Genera Anopheles
การเตรียมตัวอยางเพื่อใชในการวิเคราะห
นําตัวอยางยุงกนปลองในพื้นที่การศึกษามาทําการจําแนกเพศและคัดเลือกตัวอยางที่มีสภาพดี ไมมีการฉีกขาดของ
ปก แลวนําตัวอยางที่ไดผาเอาปกดานขวาของยุงเพื่อมาใชในการวิเคราะห แลวนําปกของยุงที่ไดตัดไวแลวนั้นไปวางบนสไลด
ยึดโดยหยดสารละลาย Hoyer แลวทําการไลอากาศที่ติดมากับปกและกําจัดเกล็ดบนปกโดยใชเสนแปรงขนาดเล็กมาขูดออก
ซึ่งเปนขั้นตอนที่ตองอาศัยระมัดระวัง เหตุผ ลที่ตองกําจัดเกล็ ดดําบนป กออกเนื่องจากจะไดเห็นเสนลายปกชัดเจนเพื่องาย
สําหรับการวิเคราะห จากนั้นปดดวยกระจกปดสไลด นําไปบันทึกภาพถายปกของยุงภายดวย Nikon DS-Ri1 SIGHTdigital
camera connected to a Nikon AZ 100 M stereo-microscope (Nikon Corp., Tokyo, Japan)
การทดสอบดวยเทคนิค Geometric morphometrics
สําหรับการวิเคราะหตัวอยางด วยเทคนิค Geometric morphometrics ไดวิเคราะห และคํานวณผาน CLIC
Software โดยนําขอมูลภาพปกยุงกนปลองที่ไดเตรียมไวนั้นมากําหนดจุด Landmark (landmarks collection) บนตัวอยาง
แตละป กจํานวน 16 Landmarks โดยในระหวางการวางจุดในแตล ะ Landmarks ทําอยางระวัง ที่สุดเพื่อไม ใหเกิดความ
คลาดเคลื่อนของจุดที่วางลงไป ถาเกิดความคลาดเคลื่อนตองดําเนินการกลับไปแกไขใหมภาพนั้นใหมหรือตัดภาพตัวอยางนั้น
ออกไปจากการทดลอง สําหรับการวิเคราะหไดดําเนินการวิเคราะห 2 ปจจัยไดแก ขนาดและรูปรางของปกยุงกนปลอง
Software
CLIC Software (Collecting Landmarks for Identification and Characterization) ประกอบดวย 5 โมดูล
ไดแก โมดูล COO ใชสําหรับกําหนดจุด landmarks ขณะที่โมดูล TET ใชสําหรับแปลงขอมูลเพื่อใชในการวิเคราะหโมดูล
MOG ใชสําหรับการวิเคราะห centroid size และตัวแปรของรูปราง โมดูล PAD ใชสําหรับวิเคราะหทางสถิติของรูปรางและ
โมดูล VAR ใชสําหรับวิเคราะหทางสถิติของขนาดปกโดย Software สามารถดาวนโหลดจาก http:// mome-clic.com ซึ่ง
ถูกพัฒนาโดย Prof. Jean-Pierre Dujardin
สถิติที่ใชในการทดสอบ
การประเมินขนาดของปกยุง (wing size estimation) ไดวิเคราะห Centroid size (CS) เพื่อใชคํานวณ หลังจากนั้น
ดําเนินการเปรียบเทียบความแตกตางทางสถิติของ centroid size ในแตชนิดและเพศ วิเคราะหโดย non-parametric tests
(1000 รอบ)
การประเมินรูปรางของปกยุงไดวิเคราะหจาก shape variables โดย principal components (PCs) ของ“partial
warp” และดําเนินการจัดกลุมแตละชนิดโดยตัวแปรตางๆของรูปรางโดย Discriminant analysis ของ partial warp และ
คํานวณหาคา Mahalanobis distance เพื่อตรวจสอบความใกลชิดกันในแตละกลุมตัวอยาง สวนการเปรียบเทียบความตาง
แตกของรูปรางในแตละชนิดและเพศวิเคราะหโดย non-parametric tests (1000 รอบ) และสรางแผนผังตนไมทางสัณฐาน
วิทยาโดยNeighbor-joining tree ซึ่งคํานวณจาก Procrustes distances ในระหวางยุงกนปลองในแตละชนิด
ผลการวิจัย
การวิเคราะหตัวอยางยุงกนปลองดวยเทคนิค Geometric morphometric ในครั้งนี้ เราไดรวบรวมยุงกนปลอง ใน
พื้นที่การระบาดของมาลาเรีย หมูบานหวยน้ําหนัก อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
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โดยพบยุงกนปลองทั้งสิ้น 91 ตัว โดยแบงเปน An. subpictus จํานวน 60 ตัว (เพศเมีย 29 ตัว, เพศผู 31ตัว) และ An.
barbirostris จํานวน 31 ตัว (เพศเมีย 23 ตัว, เพศผู 8 ตัว) นอกจากนี้ยังไดนํายุงกนปลอง An. maculatus ซึ่งเปนพาหะนํา
โรคมาลาเรียในประเทศไทยจากจังหวัดตากมารวมทําการวิเคราะหจํานวน 6 ตัว (เพศเมีย 6 ตัว) (ตารางที่1)
ตารางที่ 1 จํานวนยุงกนปลองที่ใชในการวิเคราะหจําแนกตามชนิดและเพศ
ชนิดของยุงกนปลองที่รวบรวมได
เพศ
An. subpictus
An. barbirostris
An. maculatus
Female
29
23
6
Male
31
8
0
Total
60
31
6

Total
58
39
97

ความแปรผันของขนาดยุงกนปลอง
โดย Wing size variation ของยุงกนปลองไดถูกวิเคราะหจากคาเฉลี่ยของ centroid size ของปกจําแนกตามชนิด
และเพศพบวา An. subpictus เพศเมีย มีคาเฉลี่ยอยูที่ 2.49 (S.D. 0.8) และเพศผู มีคาเฉลี่ยอยูที่ 2.20 (S.D. 0.16), An.
barbirostris เพศเมีย มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.32 (S.D. 0.18) และเพศผู มีคาเฉลี่ยอยูที่ 2.78 (S.D. 0.13) และ An. maculatus
เพศเมีย มีคาเฉลี่ยอยูที่ 2.47 (S.D. 0.08) (ตารางที่2) โดยการกระจายตัว centroid size ของยุงกนปลองแตละชนิดและเพศ
แสดงในภาพที่ 1
เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางทางสถิติของคาเฉลี่ยของ centroid size ของปกยุงกนปลองแตละชนิดและเพศโดย
Non-parametic tests พบวายุงกนปลองทั้ง 3 ชนิด มีความแตกตางกันทางสถิติที่ p<.05 ยกเวน An. subpictus เพศเมีย
กับ An. maculatus เพศเมีย ที่ไมมีความแตกตาง(p=.81) (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย centroid size ของขนาดยุงกนปลองแตละชนิด
ชนิด
Sex
N
Mean (Min - Max) (mm.)
An. subpictus
An. barbirostris
An. maculatus

Female
Male
Female
Male
Female

29
31
23
8
6

2.49 (2.10 - 2.85)
2.20 (1.75 - 2.40)
3.32 (2.85 - 3.65)
2.78 (2.55 - 3.00)
2.47 (2.30 – 2.65)

ภาพที่ 1 ความแปรผันของ centroid size ของยุงกนปลองแตละชนิด

S.D.
0.18
0.16
0.18
0.13
0.08
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ตารางที่ 3 ความแตกตางทางสถิติของขนาดปกยุงกนปลองจําแนกตามชนิดและเพศโดย Non-parametic permutation
tests (1000 รอบ)
เพศเมีย
เพศผู
An. subpictus An. barbirostis An. maculatus
An. subpictus An. barbirostis
เพศเมีย
An. subpictus
0.00
An. barbirostris
< 0.05*
0.00
An. maculatus
0.81
< 0.05*
0.00
เพศผู
< 0.05*
< 0.05*
0.00
An. subpictus
< 0.05*
An. barbirostris
< 0.05*
< 0.05*
< 0.05*
< 0.05*
0.00
*มีนัยสําคัญทางสถิติ
ความแปรผันของรูปรางยุงกนปลอง
ภายหลังการวิเคราะหจุด landmark ทั้งหมดของยุงลายกนปลองการวิเคราะหจะสรางภาพ Polygons ที่เชื่อมโยง
กันเปนรูปรางของปกยุงกนปลองแตละชนิดและเพศ ซึ่งจากภาพแสดงความแตกตางคอนขางมากในแตละกลุมไมมีการซอนทับ
ชัดเจน(overlapping)(ภาพที่ 2) ขณะที่ภาพการแสดงการจําแนกกลุมของ Landmark-based discriminant analysis โดย
partial warp ไดจัดกลุมตามชนิดและเพศของยุงกนปลองใหสามารถมองไดดวยตาเปนภาพ Wing shape morphospace
ซึ่งพบวายุงกนปลองแตละชนิดและเพศมีการแบงกลุมกันที่ชัดเจน ยกเวนกลุม An. subpictus และ An. maculatus เพศเมีย
ที่มีการซอนทับกันอยูในบางสวน (ภาพที่3)
ผลของคา Mahalanobis distances ของรูปรางปกของยุงกนปลองในการตรวจสอบทิศทางความใกลชิดกันในแต
ละกลุมตัวอยาง ซึ่งถามีคาต่ําแสดงวามีความใกลชิดและใกลเคียงกันทางรูปรางมาก โดยคานอยที่สุดคือ กลุม An. subpictus
เพศเมียและ An. maculatus เพศเมีย (0.11) มีคามากที่สุดคือกลุม An. barbirostris เพศเมียและ An. subpictus เพศผู
(6.12) และเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางทางสถิติของ Mahalanobis distances ของรูปรางปกยุงกนปลองแตละชนิดและ
เพศโดย Non-parametic tests พบวายุงกนปลองทั้ง 3 ชนิด มีความแตกตางกันทางสถิติที่ p<.05 ยกเวน An. subpictus
เพศเมียกับ An. maculatus เพศเมีย ที่ไมมีความแตกตาง(p=.79) (ตารางที่ 3) และเมื่อสรางแผนตนไมทางสัญฐานวิทยา
พบวา An. subpictus เพศเมียกับ An. maculatus เพศเมียมีสัณฐานวิทยาที่ใกลเคียงกัน ขณะที่ An. barbirostris เพศเมีย
และเพศผูมีสัณฐานวิทยาที่ใกลเคียงกันมากกวา An. subpictus เพศผู (ภาพที่4)

ภาพที่ 2 Polygons แสดงการเชื่อมโยงแตจุด landmark ของยุงกนปลองจําแนกตามชนิดและเพศ
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ภาพที่ 3 การจัดกลุมของยุงกนปลองแตละชนิดและเพศ โดย discriminant analysis
ตารางที่ 4 คา Mahalanobis distances ของรูปรางปกยุงกนปลองแตละชนิดและเพศ
เพศเมีย
เพศผู
An. subpictus An. barbirostris An. maculatus
An. subpictus
เพศเมีย
An. subpictus
0.00
An. barbirostris
4.36
0.00
An. maculatus
0.11
4.47
0.00
เพศผู
6.12
1.65
0.00
An. subpictus
1.76
An. barbirostris
1.73
2.63
1.84
3.49

An. barbirostris

0.00

ตารางที่ 5 ความแตกตางทางสถิติของรูปรางปกยุงกนปลองจําแนกตามชนิดและเพศโดย Non-parametic permutation
tests (1000 รอบ)
เพศเมีย
เพศผู
An. subpictus An. barbirostris An. maculatus
An. subpictus An. barbirostris
เพศเมีย
An. subpictus
0.00
An. barbirostris
< 0.05*
0.00
An. maculatus
0.79
< 0.05*
0.00
เพศผู
An. subpictus
< 0.05*
< 0.05*
< 0.05*
0.00
An. barbirostris
< 0.05*
< 0.05*
< 0.05*
< 0.05*
0.00
*มีนัยสําคัญทางสถิติ
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ภาพที่ 4 แผนผังตนไมทางสัณฐานวิทยาของยุงกนปลอง
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยนี้เปนการนําเทคนิค Geometric morphometric มาใชจําแนกและยืนยังชนิดของยุงกนปลองในภาคสนาม
3 ชนิด ไดแก An. subpictus, An. barbirostris และ An. maculatus โดยมีจํานวนตัวอยางรวมกันทั้งสิ้น 97 ตัว โดยผล
การวิเคราะหดวยเทคนิค Geometric morphometric ที่ไดแสดงผลดังนี้
ความแปรผันของขนาดยุงกนปลอง
คาเฉลี่ยของ centroid size ของปกยุงกนปลองแตละชนิดไดแสดงผลวายุงกนปลองเพศเมียทุกชนิดมีขนาดปกที่
ใหญกวายุงกนปลองเพศผู เนื่องจากโดยปกติยุงเพศเมียจะมีขนาดตัวที่ใหญกวายุงเพศผู โดยเมื่อเปรียบเทียบความแตกตาง
คาเฉลี่ยของ centroid size ของปกยุงกนปลองแตละชนิด พบวายุงกนปลองทั้ง 3 ชนิด มีความแตกตางกันทางสถิติที่ p<.05
ยกเวน An. subpictus เพศเมียกับ An. maculatus เพศเมีย ที่ไมมีความแตกตาง(p=.81) ซึ่งเนื่องจากยุงกนปลอง An.
subpictus กับ An. maculatus อยูในกลุม Subgenus Cellia เชนเดียวกันทําใหมีความใกลชิดกันทางสัณฐานวิทยา ซึ่ง
แตกตางกับ An. barbirostris ที่อยูในกลุม Subgenus Anopheles ที่มีขนาดใหญกวา สําหรับยุงกนปลอง An. barbirostis
ในประเทศไทยไมไดเปนพาหะนําโรคมาลาเรียหลัก (primary vector) แตก็เปนยุงกนปลองที่มีความสําคัญทางการแพทย
เนื่องจากเปนพาหะตองสงสัย(Suspected vector)(Tisgratog et al., 2012)และยัง มีรายงานในประเทศไทยวาพบเชื้ อ
Plasmodium ในยุงชนิดนี้ (Sriwichai et al., 2016)
ความแปรผันของรูปรางยุงกนปลอง
จากผลของภาพแสดงการจัดกลุม(ภาพที่3) ของ Landmark-based discriminant analysis ของ partial warp ได
จัดกลุมตามชนิดและเพศโดยแสดงเปนภาพ Wing shape morphospace พบวาไมมีซอนทับกันที่สมบูรณ ซึ่งเมื่อทดสอบ
ความแตกตางทางสถิติ ดวย Non-parametic tests (1000 รอบ) พบวายุงกนปลองทั้ง 3 ชนิด มีความแตกตางกันทางสถิติที่
p<.05 ยกเวน An. subpictus เพศเมียกับ An. maculatus เพศเมีย ที่ไมมีความแตกตาง (p=.79) นั้นเพราะความใกลชิดกัน
ทางสันฐานวิทยาในกลุม Subgenus cellia ที่มีความเหมือนกันของรูปรางของยุงกนปลองทั้ง 2 ชนิดนี้ อีกเหตุผลหนึ่งที่อาจ
ทําใหไมพบความแตกตางในยุงทั้ง 2 กลุมนี้คือตัวอยางของยุงกนปลอง An. maculatus นอยเกินไปทําใหไมสามารถพบความ
แตกตางที่อาจเกิดขึ้น สําหรับยุงกนปลอง An. maculatus เปนพาหะหลักนําโรคมาลาเรียในประเทศไทย (primary vector)
ขณะที่ An. subpictus ไมมีรายงานวาเปนพาหะนําโรคในประเทศไทย แตเปนพาหะในประเทศศรีลังกา(Sinka et al., 2011)
ขณะที่ ผลการจําแนกเพศของยุง กนปล อง An. barbirostris และ An. subpictus เทคนิค นี้ส ามารถจําแนกไดอยางมี
ประสิทธิภาพ นาเสียดายทางคณะผูวิจัยไมพบยุงกนปลอง An. maculatus เพศผู เนื่องจากระยะเวลาที่คอนขางจํากัด
ซึ่งจากผลการจําแนกชนิดและเพศของยุงกนปลองในพื้นที่ดวยเทคนิค Geometric morphometric พบวาเปนวิธี
หนึ่ง ที่ สามารถนําไปประยุกต ใ ชไ ด จริง และมีป ระสิท ธิภ าพและเป นวิธีท างเลื อกหนึ่ง ในการช วยจําแนกชนิดและเพศของ
ยุงกนปลองในภาคสนามไดอยางมีประสิทธิ ซึ่งมีข อดีคือใชงานงาย รวดเร็วและราคาประหยัด ไมจําเป นตองใชทักษะทาง
วิทยาศาสตรในระดับสูง (Sumruayphol et al., 2016) ซึ่งทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับการควบคุมและเฝาระวังยุงพาหะนํา
โรคสามารถนําไปใชงานได แตเทคนิค Geometric morphometric ก็มีขอจํากัดอยูนั้นคือ ในบางชนิดของยุงกนปลองอาจไม
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สามารถจําแนกชนิดได กรณีที่มีรูปรางทางสัณฐานวิทยาเหมือนกันมาก จึงควรมีการนําเทคนิคนี้ไปใชกับยุงพาหะในพื้นที่นั้นๆ
กอนเพื่อดูความเปนไปไดและโอกาสความสําเร็จ (Ruangsittichai, Apiwathnasorn, & Dujardin, 2011)
ขอเสนอแนะ
1. งานวิจัยในครั้งนี้พบวา Geometric morphometric สามารถนําไปใชเพื่อเปนเครื่องมือที่ชวยในการจําแนกชนิด
และช วยยื นยั นผลซึ่ง ทําให มี ความถู กต องมากกวาการจําแนกทางสัณฐานวิท ยาแตเ พีย งอย างเดีย ว จึง ควรนําไปทดสอบ
ประสิทธิภาพในพื้นที่ตางๆตอไป
2. การนําไปใชในครั้งตอไป ควรมีการนําไปเปรียบเทียบกับเทคนิคทางอณูชีววิทยารวมดวยเนื่องจากเปนวิธีที่มีความ
เชื่อมั่นสูงและไดรับการยอมรับในปจจุบัน
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณสมบัติเชิงกลของกระดาษเปลือกมะพร้าว โดยการผสมเยื่อเปลือกมะพร้าวกับ
เยื่อสาในอัตราส่วน 95:5 และ 70:30 และใช้สารละลายคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส เป็นสารช่วยกระจายเยื่อ นอกจากนี้ได้ศึกษา
ความหนา ค่าความสว่าง ค่าดัชนีต้านแรงฉีกขาด และการดูดซึมน้ําของกระดาษที่ผลิตได้ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การผสมเยื่อ
สาลงในกระดาษมะพร้าวสามารถเพิ่มความสามารถในการต้านแรงฉีกขาดของกระดาษได้ดี อัตราส่วนระหว่างเยื่อมะพร้าวกับ
สาที่เหมาะสมคือ 70 : 30 โดยน้ําหนัก โดยกระดาษที่ผลิตได้มี ความหนา 0.28 มิลลิเมตร ค่าความสว่าง 65.00 เปอร์เซ็นต์
ค่าดัชนีต้านแรงฉีกขาด 24.5 นิวตัน–ตารางเมตร ต่อกิโลกรัม การดูดซึมน้ํา 293 วินาที/0.05 มิลลิลิตร ผลการสํารวจความพึง
พอใจของผู้ประกอบการพบว่ากระดาษเยื่อผสมแบบบางไม่ผ่านการฟอกสีได้รับความพึงพอใจมากที่สุด และสามารถพับงอได้
มีความเป็นได้ที่จะนําไปประยุกต์ในงานหัตถกรรมและบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ
คําสําคัญ: กระดาษ, เปลือกมะพร้าว, สา, คุณสมบัติเชิงกล
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Abstract
The purpose of this study was to develops mechanical properties of coconut husk paper by mixing
between coconut husk and Saa pulp at different mixed ratio of 95:5 and 70:30. The carboxymethy
cellulose solution was used as dispersion agent. In addition, the thickness, brightness, tensile index and
water drop adsorption were studied. The results showed that, the tear index was increased with the
content of Saa pulp. The optimum ratio of coconut husk paper and Saa was 70:30 which thickness of 0.28
mm, brightness of 65.00%, tear index of 24.5 N.m2/Kg, and water drop absorption of 293 s/0.05 mL. The
satisfaction of fine-grained of mixed pulp paper product paper with slim layer, without bleaching had
highest value and easily folded. Therefore, the coconut husk paper can be used for handicraft production
and packaging products.
Keywords: Paper, Coconut husk, Saa, Mechanical properties
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บทนํา
เปลือกมะพร้าวเป็นวัสดุเหลือทิ้งในจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นพืน้ ที่ที่ปลูกมะพร้าวมากถึง 71,945 ไร่ (สํานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม, 2557) แม้จะได้มีการได้มีการนําเปลือกมะพร้าวเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
ยกตัวอย่างเช่น ผสมกับปุ๋ยในการปลูกต้นไม้ ที่นอนใยมะพร้าว พรมเช็ดเท้า ใช้เป็นวัสดุแทนดินในการปลูกต้นไม้หรือถมที่
เชื้อเพลิง เป็นต้น เนื่องจากในเปลือกมะพร้าวส่วนที่เป็นใยมีส่วนประกอบของ เซลลูโลสหรือเส้นใยเป็นหลัก เช่นเดียวกับวัสดุ
เหลือทิ้งของพืชชนิดต่าง ๆ แต่ยังพบว่ามีเหลือทิ้งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนอยู่เป็นจํานวนมาก นักวิจัยเล็งเห็นว่าเปลือก
มะพร้าวมีเส้นใยที่เหนียวและแข็งแรง เหมาสมกับการนํามาผลิตกระดาษ เป็นทางเลือกในการนําไปใช้ประโยชน์อีกทางหนึ่ง
งานวิจัยก่อนหน้านี้ได้ศึกษาผลิตกระดาษจากเปลือกมะพร้าวทีผ่ ่านมาใช้วิธีการต้มด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และฟอก
สี พบว่ากระดาษที่ได้มีคณ
ุ สมบัตเิ ชิงกล ค่าดัชนีต้านแรงฉีกขาด 7.35 N.m2/Kg ซึ่งยังมีค่าที่น้อยเมื่อเทียบกับกระดาษจากวัสดุ
ธรรมชาติอื่น ๆ รวมทั้งไม่สามารถขึ้นรูปให้บางได้ การผลิตกระดาษมะพร้าวเพื่อนําไปใช้ในงานหัตถกรรมจึงมีความจําเป็น
จะต้องทําการผสมเส้นใยจากพืชชนิดอื่นลงไป
กระดาษจากปอสาเป็นกระดาษทํามือที่ได้รบั ความนิยมสูงสุด
ในการผลิตเพื่อใช้งานหัตกรรมและบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มี
ความสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และส่งออกไปขายยังต่างประเทศ นอกจากนี้เยื่อปอสายังมีเส้นใยในปริมาณสูง มีการ
นําไปผสมกับเยื่อของกระดาษอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกระดาษ เช่น ณัฐกมล พึ่งสําราญและคณะ ได้ผลิตกระดาษทํา
มือจากต้นกกและดาวเรือง พบว่าอัตราส่วนผสมระหว่างกกกับดาวเรืองที่ 80 : 20 เพิ่มค่าต้านแรงฉีกขาด 9.18 N.m2/Kg
กฤษณะ ลองเย็นและคณะ (2552) ได้ผลิตกระดาษจากเปลือกข้าวโพด โดยผสมเยื่อสาลงในกระดาษเปลือกข้าวโพดใน
อัตราส่วน 50 : 50 ผสมกับสารเพิ่มความเหนียว เช่น แป้งมันสําปะหลัง พบว่ากระดาษทีผ่ ลิตได้มีความต้านทานแรงฉีกขาดสูง
ถึง 558.57 mN.m2/g วุฒินันท์ คงทัด และคณะ (2552) และคณะ ศึกษาคุณสมบัติทางเชิงกลของกระดาษเส้นใยสับปะรด
ผสมเยื่อปอสาในอัตราส่วน 80 : 20 พบว่ากระดาษที่ผลิตได้มีความต้านทานแรงฉีกขาด 33.27 mN.m2/g มีคุณสมบัติทาง
เชิงกลที่ดีสามารถใช้งานหัตถกรรมแทนกระดาษสาได้ แสดงให้เห็นว่าการผสมเยื่อปอสาเข้ากับเส้นใยธรรมชาติอื่น ๆ สามารถ
เพิ่มความแข็งแรงให้กับกระดาษจากเส้นใยธรรมชาติได้
ดังนั้นงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงสนใจจะผลิตกระดาษจากเส้นใยเปลือกมะพร้าวผสมกับเยื่อปอสา โดยนําเยื่อมะพร้าวที่ผ่าน
กระบวนการต้มเยื่อทางเคมี ฟอกสีด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และไม่ฟอกสี มาผสมกับเยื่อปอสาที่ผ่านกระบวนการฟอกแล้ว
ใช้คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสช่วยในการกระจายเยื่อ เพื่อพัฒนาคุณสมบัติเชิงกลของกระดาษมะพร้าวให้สามารถนําไปต่อยอด
ในงานหัตถกรรมและบรรจุภัณฑ์สินค้าในท้องถิ่น เป็นการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ั ฑ์
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษมะพร้าวให้มีคณ
ุ สมบัติเชิงกลที่สามารถประยุกต์ใช้ในงานหัตถกรรมและบรรจุภณ
สินค้า
ระเบียบวิธีวิจัย
1. การเตรียมวัตถุดิบ
วัตถุดิบมี 2 ชนิด คือ เปลือกมะพร้าว และเยื่อปอสาที่ผ่านกระบวนการฟอกสีแล้ว การเตรียมเปลือกมะพร้าวทําได้
โดยนําเปลือกมะพร้าวไปตากแดดให้แห้ง หั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ เก็บไว้ในถุงพลาสติกที่อุณหภูมิห้อง ส่วนเยื่อปอสาที่ผ่านการฟอกสี
แล้วนํามาจาก หมู่บ้านต้นเปา จังหวัดเชียงใหม่ นํามาตากให้แห้งเพื่อป้องกันเชื้อรา แล้วตัดเป็นชิ้น เก็บไว้ในถุงพลาสติกปิด
มิดชิดทีอุณหภูมิห้อง
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2. การผลิตกระดาษ
ชั่งเปลือกมะพร้าวที่เตรียมไว้ 100 กรัม นําไปต้มกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เข้มข้น 1 โมลาร์ (M) ที่
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ล้างเยื่อด้วยน้ํา 3 ครั้ง ในกรณีที่ฟอกสี ให้ต้มด้วยสารละลายไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ (12% H2O2 ) ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ล้างเยื่อด้วยน้ําจนมีค่าเป็นกลาง (pH = 7) นําไปตี
เยื่อโดยผสมเยื่อเปลือกมะพร้าวที่ได้กับเยื่อสาในอัตราส่วน 95:5 และ 70:30 โดยน้ําหนัก แล้วนําเข้าเครื่องตีเยื่อ เติม
สารละลายคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส เพื่อให้เยื่อกระจายได้ดีขึ้น จากนั้นนําเยื่อผสมที่ผ่านการตีแล้วใส่ลงบนตะแกรงขนาด 60×
80 เซนติเมตร ที่แช่อยู่ในอ่างร่อน ใช้มือกระจายเยื่อให้สม่ําเสมอทั่วทั้งแผ่น ปรับปริมาณเยื่อเพื่อกําหนดความหนาบางของ
กระดาษ แล้วยกตะแกรงขึ้น นําไปตากแดดให้แห้ง ระบุชื่อตัวอย่างที่ได้ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายละเอียดของตัวอย่างกระดาษมะพร้าวต่าง ๆ
ตัวอย่าง
เยื่อมะพร้าว
เยื่อสา
B9505L
95%
5%
B7030M
70%
30%
O7030L
70%
30%
O7030M
70%
30%
O7030S
70%
30%
*สังเกตด้วยตาตอนกระดาษแห้ง และปริมาณเยื่อที่ใช้ตอนขึ้นรูป

ความหนา*
หนา
กลาง
หนา
กลาง
บาง

การฟอกสี
ฟอก
ฟอก
ไม่ฟอก
ไม่ฟอก
ไม่ฟอก

3. การวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของกระดาษเปลือกมะพร้าว
จากผลผลิตกระดาษที่ได้จะทําการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เพื่อเป็นตัวแทนกระดาษแล้วนํามาวิเคราะห์คุณลักษณะ
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
3.1 วัดสีของกระดาษด้วยเครื่อง ColorQuest XE Spectrophotometer และรายงานค่าสีในระบบ CIE L* a* b* โดย
L* (Lightness) คือ ค่าความสว่าง
a* (Red-Green) คือค่าสีแดง โดยค่า (+) ตัวอย่างจะมีสีแดง ค่า (-) จะมีสีเขียว
b* (Yellow-Blue) คือค่าสีเหลือง โดยค่า (+) ตัวอย่างจะมีสีเหลือง ค่า (-) จะมีสีน้ําเงิน
3.2 วิเคราะห์ความหนา ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 534: 2011 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นการวัดความหนา หน่วย
ที่ได้ มิลลิเมตร (mm)
3.3 วัดการต้านแรงฉีกขาดของกระดาษ ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 1974:2012 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ การทดสอบ
วัดดัชนีความต้านแรงฉีกขาดจากแรงกระทํากับกระดาษที่ทําให้กระดาษขาดออกจากรอยฉีกนําเดิม หน่วยที่วัดได้เป็นนิวตัน–
ตารางเมตร ต่อกิโลกรัม (N.m2/Kg)
3.4 วิเคราะห์การดูดซึมน้ํา ทดสอบตามาตรฐาน TAPPI T 831 om-14 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นการวัดการ
ระยะเวลาเป็นวินาทีในการซึมของหยดน้ําผ่านตัวอย่างกระดาษ หน่วยที่วัดได้ วินาทีต่อ 0.05 มิลลิลิตร (s/0.05mL) สภาวะที่
ใช้ทดสอบ ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 65 ± 2 อุณหภูมิ 27 ± 1 องศาเซลเซียส
4. การประเมินความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
การสํ า รวจความคิ ด เห็ น จากผู้ ป ระกอบการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส ามารถนํ า กระดาษมาใช้ ใ นกิ จ การ
ผู้ประกอบการเป็นกลุ่มของผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรมจากกระดาษ ผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา ผู้ผลิตสมุด a pieces of
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paper ผู้ผลิตศิลปะป๊อปอัพ ผู้ผลิตศิลปะ handmade และผู้ประกอบการที่ใช้บรรจุภัณฑ์จากกระดาษที่ออกงานแสดงสินค้า
ได้แก่ ผู้ผลิตกล่องจากกระดาษใยสับปะรด ผู้ผลิตกล่องจากกระดาษลูกฟูก จํานวน 15 ราย เพื่อดูความเป็นไปได้ของ
ลักษณะผลิตภัณฑ์จากกระดาษมะพร้าว ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญสําหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์
กระดาษหรือวัสดุจากธรรมชาติ เพื่อสํารวจความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของกระดาษจากเปลือกมะพร้าว
โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้
ค่าเฉลี่ย 0.00-1.50 หมายถึง ท่านสนับสนุน/เห็นด้วยน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ท่านสนับสนุน/เห็นด้วยน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ท่านสนับสนุน/เห็นด้วยปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ท่านสนับสนุน/เห็นด้วยมาก
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ท่านสนับสนุน/เห็นด้วยมากที่สุด
ผลการวิจัย
ตารางที่ 2 แสดงลักษณะทางกายภาพของกระดาษใยมะพร้าว ที่ผสมเยื่อสาในอัตราส่วนต่าง ๆ โดยมีความหนา และ
การฟอกสีแตกต่างกัน โดยตัวอย่างกระดาษที่ได้ทั้งหมดมีลักษณะไม่เรียบ มีเส้นใยมะพร้าวกระจายอยู่ทั่วแผ่น นอกจากนี้
ตารางที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของกระดาษเปลือกมะพร้าว
ตัวอย่าง
B9505L

ลักษณะทางกายภาพ
กระดาษสีเหลือง มีเส้นใยมะพร้าว
กระจายอยู่ทั่วแผ่น ผิวไม่เรียบ

B7030M

กระดาษสีเหลืองอ่อน มีเส้นใยมะพร้าว
กระจายอยู่ทั่วแผ่น ผิวไม่เรียบ

O7030L

กระดาษสีน้ําตาลเข้ม มีเส้นใยมะพร้าว
กระจายอยู่ทั่วแผ่น ผิวไม่เรียบ

O7030M

กระดาษสีน้ําตาล มีเส้นใยมะพร้าว
กระจายอยู่ทั่วแผ่น ผิวไม่เรียบ

O7030S

กระดาษสีน้ําตาล มีเส้นใยมะพร้าว
กระจายอยู่ทั่วแผ่น ผิวไม่เรียบ

ภาพถ่าย
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ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่ากระบวนการผลิตสามารถผลิตกระดาษที่มีเส้นใยมะพร้าวกระจายตัวอย่างสม่ําเสมอทั่ว
แผ่นได้ ซึ่งเป็นผลมาจากการผสมสารคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสซึ่งเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติที่ละลายน้ําได้ ทําให้เยื่อกระดาษมี
ความหนืด เหนียว ส่งผลให้ช่วยให้เส้นใยเกาะกันและกระจายตัวได้ดีขึ้น
ตารางที่ 3 แสดงการวัดสีกระดาษเปลือกมะพร้าว พบว่ากระดาษเปลือกมะพร้าวที่ B9505L และ B7030M ที่ผ่าน
กระบวนการฟอกสีด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ มีสีเหลืองและให้ค่าความสว่างเท่ากับ 68.24 และ 81.02 ตามลําดับ การฟอก
สีทําให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กับโซเดียมไฮดรอกไซด์ ได้ผลิตภัณฑ์เป็น เปอร์ไฮดรอกซิลอิออน (HOO-)
แล้วเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับเส้นใยที่ทําให้สีของลิกนินซึ่งเป็นส่วนประกอบของเส้นใยจางลง โดย B9505L จะมีสีเหลือง
มากกว่า B7030M เนื่องจากมีสัดส่วนของเส้นใยเปลือกมะพร้าวมากกว่า และมีปริมาณลิกนินมากกว่า ในทางกลับกัน ตัวอย่าง
O7030L O7030M และ O7030S เป็นตัวอย่างที่ใช้เส้นใยเปลือกมะพร้าวที่ไม่ผ่านกระบวนการฟอกสี จะมีสีออกดําที่เกิดจาก
การย่อยสลายของสารไฮโดรคาร์บอนด้วยด่างในเปลือกมะพร้าว เมื่อนํามาผสมกับเส้นใยสาที่ผา่ นการฟอกสีแล้วที่มีสขี าว จึงได้
กระดาษสีน้ําตาล ที่ดูมีความเป็นธรรมชาติ สวยงามให้ค่าความสว่างอยู่ที่ 60.02 61.90 และ 65.00 ตามลําดับ
ตารางที่ 3 ผลการวัดสีของตัวอย่างกระดาษเปลือกมะพร้าว
ตัวอย่าง
B9505L
B7030M
O7030L
O7030M
O7030S

L*
68.24
81.02
60.02
61.90
65.00

a*
5.80
2.46
6.23
5.90
6.51

b*
27.09
21.59
17.50
16.50
21.16

ตารางที่ 4 ดัชนีต้านทานแรงฉีกขาด ความหนา และการดูดซึมแบบหยดน้ํา
ตัวอย่าง
B9505L
B7030M
O7030L
O7030M
O7030S

ดัชนีความต้านแรงฉีกขาด
(N.m2/Kg)
27.7
24.5
27.0
25.5
24.5

ความหนา
(mm)
0.89
0.38
0.38
0.35
0.28

การดูดซึมแบบหยดน้ํา
(s/0.05mL)
19.6
66
32.4
53.3
293

ตารางที่ 4 แสดงดัชนีต้านแรงฉีกขาด ความหนา และการดูดซึมแบบหยดน้ํา จากงานวิจัยก่อนหน้านี้กระดาษ
มะพร้าวมีดัชนีต้านแรงฉีกขาด 7.35 N.m2/Kg จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่าการเพิ่มเยื่อปอสาทําให้ความต้านการฉีกขาดของ
กระดาษที่เพิ่มขึ้นด้วย
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ภาพที่ 1 ลักษณะเส้นใยมะพร้าวจากกล้องจุลทรรศน์
จากการมองผ่านกล้องจุลทรรศน์กําลังขยายสูง ดังภาพที่ 1 พบว่ากมีเส้นใยขนาดเล็กปะปนกับเส้นใยขนาดใหญ่
คาดได้ว่าเส้นใยที่ขนาดใหญ่กว่าเป็นเส้นใยเปลือกมะพร้าว และเส้นใยที่ขนาดเล็กกว่าคือเส้นใยสา เนื่องจากเปลือกมะพร้าวมี
ปริมาณลิกนิกค่อนข้างสูงกว่าทําให้เมื่อผ่านกระบวนการต้มยังมีเส้นใยบางเส้นที่มีปริมาณลิกนิกหลงเหลืออยู่ทําให้มีขนาดใหญ่
และแข็ง กระจายอยู่ทั่วแผ่น ส่งผลทําให้กระดาษผลิตได้ไม่เรียบ เกิดเป็นลวดลายสวยงาม ตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์
ของกระดาษทํามือ และเส้นใยของเยื่อปอสาจะมีขนาดเล็ก แทรกสอดพันอยู่ระหว่างเส้นใยมะพร้าว ส่งผลให้กระดาษมีความ
เหนียวและแข็งแรงมากขึ้น ค่าดัชนีต้านแรงฉีกขาดของกระดาษมะพร้าวเยื่อผสมที่วิเคราะห์ไ ด้มีค่าที่ที่ดีสามารถใช้งาน
หั ต ถกรรมแทนกระดาษสาได้ การต้ า นแรงฉี ก ขาดเป็ น สิ่ ง จํ า เป็ น ในงานหั ต ถกรรมเพราะจะสามารถผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้
หลากหลาย การดูดซึมน้ําแบบหยดแสดงให้เห็นว่าการที่เส้นใยมะพร้าวมีความสามารถในการดูดน้ําได้ดี ค่าการดูดน้ําจะมีค่า
เพิ่มขึ้นตามความหนาและสัดส่วนของเส้นใยเปลือกมะพร้าวมีค่ามากขึ้น แต่ยังสามารถคงรูปร่างของแผ่นกระดาษไว้ จาก
คุณสมบัติดังกล่าว ทําให้มีความเป็นไปได้ในการที่นํากระดาษที่ผลิตขึ้นไปเป็นวัสดุสําหรับปลูกพืชทางการเกษตร ที่สามารถ
ย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสําหรับความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อปัจจัยสําหรับการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากธรรมชาติ
ปัจจัย
1. การผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. วัตถุดิบเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่น
3. การสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของชุมชน
4. การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ความเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
6. คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับการใช้งาน
7. มีช่องทางสําหรับการจําหน่าย
8. ต้นทุนของผลิตภัณฑ์
9. ความแปลกใหม่
10. ผลิตภัณฑ์ที่มีกลุ่มลูกค้าเฉพาะ

ค่าเฉลี่ย
4.80
4.87
4.73
4.00
4.40
4.00
3.73
3.73
4.13
4.27

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.414
0.352
0.458
1.069
0.828
0.845
0.961
0.961
0.915
0.799
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ตารางที่ 5 แสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบการถึงแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์จากกระดาษจากเปลือกมะพร้าว
จํานวน 15 คน ด้วยแบบสอบถาม จากตารางพบว่าร้อยละ 80 เห็นว่าคุณลักษณะที่มองเห็นภายนอกเหมาะกับการนําไปใช้ใน
งาน และร้อยละ 93.33 คุณลักษณะที่สัมผัสเหมาะกับการนําไปใช้ในงาน ทั้งนี้ ร้อยละ 100 ของผู้ประกอบการสนใจที่จะนํา
กระดาษจากเปลือกมะพร้าวไปใช้ โดยกระดาษจากเปลือกมะพร้าวที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือกระดาษ O7030S ซึ่งมีสี
น้ําตาลอ่อน บาง สามารถพับงอได้ เหนียว และมีความเป็นไปได้ในการนําไปใช้ในผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการนั้น ๆ ทั้งนี้
เหตุผลที่ผู้ประกอบการสนใจ เพราะเป็นวัสดุในประเทศไทยที่นํามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ มีเอกลักษณ์เฉพาะ
และดึงดูความสนใจ มีความสวยงาม ดูธรรมชาติ อยากสนับสนุนนําวัสดุเหลือใช้มาสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นวัสดุที่แปลกใหม่
สามารถนําเสนอต่อลูกค้าได้ ปัจจัยที่คํานึงถึงในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติที่ผู้ประกอบการให้ความสําคัญเป็น
อันดับต้น ได้แก่ ปัจจัยด้านวัตถุดิบเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.352 รองลงมา
คือการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.414 และการสนับสนุนการพัฒนา
อาชีพของชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.458 แนวทางสําหรับการประยุกต์ใช้กระดาษจากเปลือก
มะพร้าวเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ มีดังนี้ การทํากระเป๋า หรือที่เก็บบัตร ทําเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับสินค้าทํามือ หรือสินค้าที่ทํา
จากวัสดุธรรมชาติเช่น ถุงสําหรับใส่สินค้า ป้ายติดสินค้า
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาการพัฒนาคุณสมบัติเชิงกลของกระดาษด้วยกระเปลือกมะพร้าว พบว่า
1. การเพิ่มเยื่อปอสาจะทําให้ความต้านการฉีกขาดของกระดาษเพิ่มขึ้น เนื่องจากเส้นใยของเยื่อปอสามีขนาด
เล็กและแทรกสอดพันกันระหว่างเส้นใยมะพร้าว ส่งผลให้กระดาษมีความเหนียวและแข็งแรงมากขึ้น
2. สารละลายคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสช่วยการกระจายเยื่อของเส้นใยมะพร้าว ทําให้กระดาษสามารถขึน้ รูปเป็น
แผ่นได้ง่าย มีลวดลายสวยงาม
3. สัดส่วนระหว่างเยื่อเปลือกมะพร้าวและสาที่เหมาะสมเป็นไปตามความต้องการของผู้ประกอบการคือ 70:30
แบบบาง
4. สารมารถปรับเปลี่ยนสีความสว่างของกระดาษเปลือกมะพร้าวได้ โดยการผสมเส้นใยสา และการฟอกสีด้วย
H2O2 ทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีสีสันสวยงาม และดูเป็นธรรมชาติ
5. กระดาษเปลือกมะพร้าวที่สัดส่วนของเปลือกมะพร้าวมากจะมีความสามารถในการดูดน้ําได้ดีกว่า และยัง
สามารถคงรูปร่างของแผ่นกระดาษไว้ได้
6. สามารถนํากระดาษเปลือกมะพร้าวไปประยุกต์ใช้เป็น กระดาษห่อผลิตภัณฑ์ กระดาษห่อของขวัญ ผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร ส่วนประกอบของอุปกรณ์ตกแต่ง เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
จากงานวิจัยข้างต้นมีความเป็นไปได้ที่จะนําแนวทางการผลิตกระดาษมะพร้าวลงสูช่ ุมชนที่เปลือกมะพร้าวเหลือทิ้ง เพื่อ
เป็นการสนับสนุนงาน สร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าของเปลือกมะพร้าว อีกทั้งยังส่งเสริมให้ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
นอกจากนี้พัฒนาต่อยอดงานในอนาคต การเพิ่มคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียและรังสียูวี อาจะเป็นแนวทางที่ส่งผลทําให้
กระดาษมีแนวทางการนําไปใช้ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น
เอกสารอ้างอิง
กฤษณะ ลองเย็น กําพล ขวักไขว่ และ วิวัฒน์ นพวงค์. (2552). การผลิตกระดาษข้าวโพด. รายงานปริญญานิพนธ์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย.
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GUI-SCILAB สําหรับการเรียนการสอนเรื่องปริพนั ธเชิงตัวเลข
สาริสา ปนคํา1 มินตา ศรีสุธรรม1 และวริศร แกนสาร1
สาขาวิชาคณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
serisa.pi@ssru.ac.th, minta113@gmail.com, petchkan50@gmail.com

บทคัดยอ
จากการศึกษาเรื่องการหาปริพันธในวิชาแคลคู ลัสนําไปสูการหาปริพั นธเชิ งตัวเลขในวิช าการวิเคราะหเชิง ตัวเลข
เพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจในกระบวนการคิดวิเคราะหและความสะดวกรวดเร็วในการคํานวณมากขึ้น ผูวิจัยจึงไดดําเนินการ
วิจัยครั้งนี้โดยเปนการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรในรูปแบบ GUI-SCILAB สําหรับ
การศึกษาเรื่องการหาปริพันธเชิงตัวเลขดวยวิธีสี่เหลี่ยมผืนผาและวิธีสี่เหลี่ยมคางหมู และ 2) หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเ รีย นหลัง จากใชง านโปรแกรมที่พั ฒนาขึ้ น โดยกลุม ตัวอย างในการวิจัยนี้คือนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในภาคเรียนที่ 1/2559 ดวยการคัดเลือกแบบเจาะจงจํานวน 24 คน การดําเนินการวิจัยมี
3 ขั้นตอนคือ การศึ กษาทฤษฎี ที่เ กี่ยวของ การออกแบบและพั ฒนาโปรแกรม และการนําไปใชง านและประเมิ นผล โดย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย โปรแกรมสําหรับคํานวณหาปริพันธเชิงตัวเลขที่พัฒนาขึ้นและแบบทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน ผลการวิจัยพบวาโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 1.022 ซึ่งเปนไปตามเกณฑวัดประสิทธิภาพของ
เมกุยแกน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นหลังจากไดใชโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: GUI-SCILAB, ปริพันธเชิงตัวเลข, วิธีสี่เหลี่ยมผืนผา, วิธีสี่เหลี่ยมคางหมู

1147

GUI-SCILAB for Teaching and Learning in the Numerical Integration
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Abstract
The purposes of this research were: 1) to develop a GUI-SCILAB program for teaching and learning
in numerical integration with the rectangle and trapezoidal rule; 2) to study academic achievement of
those students learning from the GUI-SCILAB program. The sample was 24 students in faculty of science
and technology, SSRU. The instrument consisted of the GUI-SCILAB program and an achievement learning
test. The results showed that the GUI-SCILAB program was 1.022 according to Meguigan’s formula. The
student achievement gained after learning by using the GUI-SCILAB program were found significantly
higher than the score obtained before at the level of 0.05
Keywords: GUI-SCILAB, Numerical Integration, Rectangle rule, Trapezoidal Rule
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บทนํา
การศึกษาปริพันธของฟงกชันเปนสวนหนึ่งของวิชาแคลคูลัสซึ่งนักเรียนนักศึกษาสวนใหญไดเริ่มเรียนรูตั้งแตระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและในระดับอุดมศึกษาตอนตน โดยผูเรียนจะพบวาการหาคาปริพันธของฟงกชันทําไดไมยากนักเมื่อ
ทราบรู ปแบบฟ งกชันโดยอาศั ยทฤษฎี บทแคลคูลั สปริ พันธแ ละกระบวนเพื่ อให ได ม าซึ่งผลลัพ ธที่ ถู กต องจําเปนต องอาศั ย
ประสบการณจากการฝ กฝนเพื่ อจดจําเทคนิค ในการหาปริ พันธซึ่ง มั กจะแตกต างกันออกไปขึ้ นอยูกับ รู ปแบบของฟง กชั น
เหล านั้น กรณีที่ ฟ ง กชั นมี ค วามจําเพาะและซับ ซอนจําเป นตองใช ร ะเบี ย บวิธีพิ เ ศษและตองดํ าเนินการด วยความความ
ระมัดระวังมากอีกทั้งใชเวลาในการคํานวณคอนขางมาก ในทางปฏิบัติยังมีบางฟงกชันที่ไมสามารถหาคาปริพันธดวยการของ
แคลคูลัสปริพันธ ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขจึงเปนวิธีหนึ่งสามารถชวยในหาปริพันธของฟงกชันเหลานี้ไดซึ่งคาที่ไดจะอยูในรูปของ
คาประมาณของปริพันธ
การหาค า ปริ พั น ธ โ ดยใช ก รรมวิ ธี เ ชิ ง ตั ว เลขมี ค วามจํ า เป น สํ า หรั บ การวิ เ คราะห ป ญ หาต า ง ๆ ทั้ ง ทางด า น
วิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตรในปจจุบัน รวมถึงในการแกปญหาอื่น ๆ ในขั้นสูงยังคงตองอาศัยความรูพื้นฐานของการหา
ปริพันธ ดังนั้นการเรียนรูใหเขาใจอยางลึกซึ้งจึงเปนสิ่งสําคัญและปจจุบันมีผูสอนและนักวิจัยไดคนควาและพัฒนารูปแบบของ
การสอน การสรางสื่อการสอนประเภทตาง ๆ เพื่อนํามาใชประกอบการเรียนการสอน และเผยแพรใหกับผูสนใจทั่วไป โดย
พบวาสามารถกระตุนความสนใจ สรางเสริมความเขาใจ สรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมถึงการนําไปเรียนรูเพิ่มเติม
ดวยตนเอง ดังเชนในงานวิจัยของ นิตยา แจมยวง และสมพงษ แจมยวง (2554) ไดพัฒนาบทเรียนการหาปริพันธเชิงตัวเลข
ซึ่งจัดทํ าในรูป แบบบทเรียนและแบบฝกหัด ออนไลน สาริสา ปนคํ า และศันสนีย แสนศิริ พันธ (2558) ไดพัฒนาหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส เรื่องอนุพันธแ ละปริพันธเชิง ตัวเลขสําหรับ ใชในการเรี ยนการสอนในรายวิชาการวิเคราะหเชิงตั วเลข กนลา
เจริญสุข (2556) ไดพัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอนเรื่องปริพันธสามชั้นในปริภูมิสามมิติ โดยใชโปรแกรม MATLAB GUI
ในการแสดงพื้นผิวตาง ๆ ในปริภูมิสามมิติแสดงชิ้นสวนยอย เพื่อใชประกอบการอธิบายปริพันธสามชั้นและคํานวณคาปริพันธ
สามชั้นควบคูกับโปรแกรม PowerPoint ในการอธิบายหลักการและเนื้อหาบทเรียน
นอกจากนี้ยั ง มี การนําโปรแกรมทางคณิต ศาสตร อาทิ เ ช น โปรแกรม Maple, Mathematica, Geometer’s
Sketchpad และ MATLAB ซึ่งเปนโปรแกรมที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายเขามาชวยในการเรียนการสอน ดั งเชนใน
งานวิจัยของ H.H. Tahir และ T.F. Pareja (2553) ที่กลาววาผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและในระดับปริญญาตรี
ควรที่จะไดมีการใชโปรแกรม MATLAB ในโรงเรียนและในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม
เพื่ อสะดวกต อการใช ง าน และนําไปใชป ระกอบการเรี ย นการสอน ดัง เช นในงานวิจัย ของ กนลา เจริ ญ สุข (2556) ที่ ใ ช
โปรแกรม MATLAB มาพัฒนาโปรแกรมที่อยูในรูป GUI ในการอธิบายเรื่องปริพันธสามชั้น และ เบญจวรรณ วิวัฒมปฐพี และ
คณะ (2553) ไดนําโปรแกรม Maple มาใชในการสรางรูปทรงสามมิติ
จากความสําคัญของการหาปริพันธเชิง ตัวเลขและการใช สื่อการสอนเปนเครื่องมือในการสรางผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรีย นใหสู งขึ้น ผูวิจัย มีแนวคิ ดที่ จะพัฒนาโปรแกรมสํ าหรับ การหาปริ พันธเชิ งตั วเลขเพื่อใช ประกอบการเรี ยนการสอนใน
รายวิชาการวิเคราะหเชิงตัวเลข โดยใชโปรแกรม SCILAB ซึ่งเปนโปรแกรมที่มีความสามารถใกลเคียงกับโปรแกรม MATLAB
แต ส ามารถใช ง านได โ ดยไม มี คาใช จายและอนุญ าตให ผู ใช ส ามารถนําไปพั ฒนาต อได ซึ่ง เหมาะสํ าหรับ ผู ใ ช ที่เ ป นนักเรี ย น
นักศึกษา (ปยะ โควินทรทวีวัฒน และ จิรันดร บูฮวดใช, 2556) โดยผูวิจัยจะดําเนินการพัฒนาโปรแกรมใหมีรูปแบบสวนตอ
ประสานกราฟคกับผูใช (graphical user Interface, GUI) ซึ่งจะสะดวกตอการใชงานและสามารถแสดงผลการคํานวณได
อยางถูกตองรวดเร็ว
การวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดขอบเขตการวิจัยและตัวแปรที่ศึกษาไดดังนี้
1. ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิจัย นี้มุง เนนพัฒนาโปรแกรมสํ าหรั บคํานวณคาปริพั นธเ ชิงตั วเลขในรูปแบบ GUI-SCILAB โดยใชวิธี
สี่เหลี่ยมผืนผาและสี่เหลี่ยมคางหมูในการคํานวณสําหรับฟงกชันที่มีคามากกวาหรือเทากับศูนย โดยนําไปใชประกอบการเรียน
การสอนในรายวิชาการวิเคราะหเชิงตัวเลข ตามหลักสูตรคณิตศาสตรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
2.1 ประชากร คือ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เคยผานการ
ลงทะเบียนเรียนวิชาแคลคูลัส
2.2 กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เคยผานการ
ลงทะเบียนเรียนวิชาแคลคูลัส จํานวน 24 คน โดยทําการสุมแบบเจาะจง
3. ตัวแปรที่ใชในงานวิจัย
ตัวแปรอิสระ คือ การใชงานโปรแกรม GUI-SCILAB สําหรับการคํานวณคาปริพันธเชิงตัวเลข
ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย โปรแกรม GUI-SCILAB และแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาโปรแกรม GUI-SCILAB สําหรับคํานวณคาปริพันธเชิงตัวเลขในรูปแบบ GUI-SCILAB เพื่อใช
ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาการวิเคราะหเชิงตัวเลข
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้น
3. เพื่อหาผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเรียนหลังจากใชงานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น
สมมติฐานการวิจัย
การใชโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นประกอบการเรียนการสอนสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ผูวิจัยไดกําหนดรูปแบบการวิจัยโดยใชการวิจัยแบบ One group PretestPosttest design ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรในสําหรับการหาปริพันธเชิงตัวเลขรูปแบบ GUI-SCILAB โดยใชวิธี
สี่เหลี่ยมผืนผาและสี่เหลี่ยมคางหมูในการคํานวณหาปริพันธ และทําการทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม รวมถึงผลสัมฤทธ
ทางการเรียนโดยใชแบบทดสอบกอนและหลังเรียน โดยผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยดังนี้
1. การวิเคราะหเนื้อหา
ผูวิจัย ทําการวิเคราะหเ นื้อหาเรื่ องการหาปริพั นธเ ชิงตั วเลขโดยวิธีสี่ เหลี่ ยมผืนผาและสี่ เหลี่ ยมคางหมู รวบรวม
ตัวอยางการคํานวณและโจทยปญหา
2. การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
ผูวิจัยทําการออกแบบเคาโครงของโปรแกรมทั้งหมด โดยมีสวนประกอบ 3 สวนดังนี้
2.1 สวนของการรับขอมูล (Input) ไดแก
(1) วิธีการคํานวณ ไดแก วิธีสี่เหลี่ยมผืนผา และ วิธีสี่เหลี่ยมคางหมู
(2) รูปแบบของฟงกชัน คือ ฟงกชันตอเนื่องและฟงกชันแบบจุด ในกรณีฟงกชันตอเนื่องจะตองรับขอมูล
ฟงกชัน ขอบเขต และจํานวนชวง และในกรณีฟงกชันแบบจุดจะตองรับคาชุดขอมูล และจํานวนชุดขอมูล
2.2 สวนการแสดงผลขอมูล (Output) ไดแก กราฟของฟงกชัน ผลลัพธของการหาคาปริพันธเชิงตัวเลข และ
ผลการคํานวณหาปริพันธเชิงตัวเลขในแตละขั้นตอนในรูปแบบตาราง
3 . 3 สวนประมวลผล ไดแก ปุมคํานวณ ปุมตารางการคํานวณ ปุมตั้งคาใหม และปุมความชวยเหลือ
วิธีสี่เหลี่ยมผืนผา

กราฟ

วิธีคํานวณ
วิธีสี่เหลี่ยมคาง
หมู
ฟงกชันตอเนือ่ ง
ฟงกชันแบบจุด

รับขอมูล

ประมวลผล

แสดงผล

รูปแบบฟงกชัน

ตารางคํานวณ
ผลลัพธ

ภาพที่ 1 แผนผังเคาโครงและแสดงผลโปรแกรม
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นอกจากจะมีสวนรับขอมูลและแสดงผลขอมูลแลวโปรแกรมยังประกอบดวยสวนของคําอธิบายโปรแกรม
ขั้นตอนการใชงาน และคําอธิบายฟงกชันทางคณิตศาสตรตางๆ เพื่อชวยใหผูใชงานสามารถใชงานไดงายขึ้น

ภาพที่ 2 เครื่องมือปฏิบัติการ GUI ในโปรแกรม SCILAB
หลังจากออกแบบเคาโครงของโปรแกรมเรียบเรียบรอยแลว ผูวิจัยทําการพัฒนาหนาตางของโปรแกรมโดยใช
GUIBUILDER ในโปรแกรม SCILAB ดังภาพที่ 2 โดยออกแบบใหมีสวนรับขอมูลและสวนแสดงผลอยูหนาตางเดียวดังภาพที่ 3
เพื่อความสะดวกในการใชงานเมื่อมีการปรับเปลี่ยนคาในสวนรับขอมูล

ภาพที่ 3 การออกแบบหนาตางโปรแกรมโดยใช GUIBUILDER
เมื่อออกแบบหนาตางแสดงผลเรียบรอยจะทําการเขียนโปรแกรมใหสอดคลองกับปุมตางๆ ที่ไดออกแบบไวโดย
ใชโปรแกรม SCILAB
4. การประเมินคุณภาพของโปรแกรม
การประเมินคุณภาพของโปรแกรมโดยนําไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานประเมินดานเนื้อหาความถูกตอง
และการออกแบบสื่อแลวนํามาปรับปรุงแกไข
5. การวิเคราะหผล
นําโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นหลังจากตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญเรียบรอยแลวไปทดลองใชงานกับกลุมตัวอยาง
โดยกําหนดใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบกอนและหลังจากมีการใชโปรแกรม หลังจากนั้นผูวิจัยนําผลการทดสอบมาทําการ
วิเคราะหดังตอไปนี้
5.1 การวิเคราะหเพื่อหาประสิทธิภาพของโปรแกรม ผูวิจัยไดใชเกณฑมาตรฐานของเมกุยแกนส (Meguigans
Ratio; Mg ) เปนตัววัด
Mg =

x 2 - x1
t - x1

+

x 2 - x1
t
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เมื่อ x 1 คือ คาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบกอนเรียน x 2 คือ คาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังเรียน และ t คือ
คะแนนเต็มของการทดสอบ โดยโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานจะตองมีคาประสิทธิภาพตามสูตรมากกวา 1
5.2 การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช Wilcoxon signed ranks test เนื่องจากกลุมตัวอยางมีขนาด
เล็ก เพื่อทดสอบสมมติฐานงานวิจัย
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง GUI-SCILAB สําหรับการเรียนการสอนเรื่องปริพันธเชิงตัวเลข มีดังนี้
1. จากการดําเนินงานวิจัยนี้ไดโปรแกรมสําหรับการคํานวณหาปริพันธเชิงตัวเลข โดยวิธีสี่เหลี่ยมผืนผาและสี่เหลี่ยม
คางหมู ในรูปแบบ GUI-SCILAB ที่ใชเปนสวนหนึ่งในการเรียนการสอนในรายวิชาการวิเคราะหเชิงตัวเลข โดยโปรแกรมที่
พัฒนาขึ้นสามารถคํานวณหาคาปริพันธเชิงตัวเลขกรณีฟงกชันมีคาฟงกชันมากกวาหรือเทากับศูนย ดังภาพที่ 4
การใชงานโปรแกรมผูใชจะตองเริ่มจากระบุวิธีการคํานวณโดยเลือกจากวิธีสี่เหลี่ยมผืนผา หรือวิธีสี่เหลี่ยมคางหมู
ตอจากนั้นใหเลือกชนิดของฟงกชันโดยเลือกจากฟงกชันตอเนื่องหรือฟงกชันแบบจุด

ภาพที่ 4 โปรแกรมสําหรับการคํานวณหาปริพันธเชิงตัวเลขในรูปแบบ GUI-SCILAB
ในกรณีที่ผูใชเลือกวิธีฟงกชันตอเนื่องผูใชจะตองระบุฟงกชัน ขอบเขตบนและขอบเขตลาง รวมถึงจํานวนชวงที่จะทํา
การพิจารณา ดังภาพที่ 5 (ก) และในกรณีผูใชเลือกวิธีฟงกชันแบบจุด ผูใชจะตองระบุคาของ (x , f (x )) และจํานวนขอมูล ดัง
ภาพที่ 5 (ข)

(ก)
(ข)
ภาพที่ 5 สวนรับขอมูลของโปรแกรม (ก) กรณีฟงกชันตอเนื่อง (ข) กรณีฟงกชันแบบจุด
หลังจากนั้นผูใชเลือกที่ปุม คํานวณ โปรแกรมจะแสดงกราฟของฟงกชันและแสดงพื้นที่จากการหาปริพันธเชิงตัวเลข
ดังภาพที่ 6(ก) รวมถึงแสดงผลลัพธของคาปริพันธเชิงตัวเลข ภาพที่ 6(ค) และเมื่อผูใชเลือกปุมคํานวณแบบตาราง โปรแกรม
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จะแสดงขั้นตอนการคํานวณทั้งหมดดังภาพที่ 6(ข) นอกจากนี้ผูใชยังสามารถคํานวณหาปริพันธของฟงกชันอื่นๆ ไดโดยเลือก
ปุมตั้งคาใหม

(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 6 ตัวอยางการแสดงผลการใชโปรแกรม (ก) กราฟของฟงกชัน (ข) ตารางการคํานวณ
(ค) ผลลัพธของคาประมาณปริพันธ
2. ประสิทธิภาพของโปรแกรม
การหาประสิทธิภาพของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้จะพิจารณาจากสูตรของเมกุยแกนส ซึ่งไดผลดัง
ตารางที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ยของคะแนนสอบกอนเรียนมีคาเทากับ 10.25 และคาเฉลี่ยคะแนนสอบหลังเรียนเทากับ 22.42
และคาประสิทธิภาพจากสูตรของเมกุยแกนสมีคาเทากับ 1.022 และจากเกณฑมาตรฐานของเมกุยแกนส สรุปไดวาโปรแกรมที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดและสามารถนําไปใชงานได
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของโปรแกรมสําหรับใชในการเรียนการสอน
คะแนนสอบ
จํานวน คะแนนเต็ม
คาเฉลี่ย
S.D.
คาประสิทธิภาพ
กอนเรียน
24
30
10.25
1.70
1.022
หลังเรียน
24
30
22.42
2.64
3. ผลสัมฤทธทางการเรียน
จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบดวยคาสถิติ Wilcoxon signed rank test ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 พบวา
คะแนนหลังเรียนมากกวาคะแนนสอบกอนเรียนอยางที่นัยสําคัญ จึงสรุปไดวาผลสัมฤทธทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คะแนนสอบ
จํานวน คาเฉลี่ย S.D. Wilcoxon value Wilcoxon Prob
กอนเรียน
24
10.25
1.70
-4.298
0.00*
หลังเรียน
24
22.42
2.64
สรุปและอภิปรายผล
ผลของการวิจัยนี้ไดโปรแกรมที่สามารถคํานวณหาคาปริพันธเชิงตัวเลขของฟงกชันตอเนื่องและฟงกชันแบบจุดที่มีคา
มากกวาหรือเทากับศูนยได นอกจากนี้ยังแสดงผลการคํานวณในแตขั้นตอนของกระบวนการหาปริพันธเชิงตัวเลข รวมถึง
แสดงกราฟของฟงกชันและกราฟของปริพันธเชิงตัวเลข โดยรูปแบบของโปรแกรมจะอยูในรูปแบบที่มีสวนของการรับคาขอมูล
และแสดงผลในหนาตางเดียวทั้งนี้เพื่อสะดวกตอการใชงานเมื่อมีการปรับเปลี่ยนการรับคาขอมูล
การนําโปรแกรมที่ พัฒนาขึ้ นมาใชประกอบในการเรียนการสอน พบวาการแสดงผลของโปรแกรมช วยให ผูเรีย น
เขาใจถึงแนวคิดการของการหาปริพันธเชิงตัวเลขในวิธีสี่เหลี่ยมผืนผาและสี่เหลี่ยมคางหมูโดยการพิจารณากราฟฟงกชันและ
กราฟชองปริพันธเชิงตัวเลข รวมถึงการแสดงการคํานวณในแตละขั้นตอนโดยพิจารณาไดจากผลการแสดงตารางการคํานวณ
ซึ่งผูเรียนสามารถนําผลการคํานวณที่ไดจากโปรแกรมนี้ไปใชในการตรวจสอบคําตอบที่ไดจากการคิดคํานวณตัวตนเอง อีกทั้ง
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โปรแกรมที่พัฒนาในรูปแบบ GUI ยังสะดวกตอการใชงานทําใหผูเรียนไมตองเสียเวลาเขียนคําสั่งทางคอมพิวเตอรเพื่อคํานวณ
ใหมในแตละครั้ง ดังนั้นการนําโปรแกรมไปใชประกอบการเรียนการสอนจึงทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ และสามารถติดตาม
เนื้อหาไดอย างรวดเร็ว ดั ง จะเห็นไดจากค าประสิท ธิภาพของเมกุย แกนซึ่ง มี คาเทากับ 1.022 และผลการเปรี ย บเที ย บ
ผลสั ม ฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ สู ง ขึ้ นอย างมี นัย สํ าคั ญ ซึ่ง สรุป ได วาโปรแกรมที่ พั ฒนาขึ้ นในรู ปแบบ GUI นี้ส ามารถนําไปใช
ประกอบการเรียนการสอนได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กิตติ เสือแพร และมีชัยโลหะการ (2557) และ กนลา เจริญสุข
(2556)
ขอเสนอแนะ
ในการพัฒนาโปรแกรมสําหรับการคํานวณหาปริพันธเชิงตัวเลขในรูปแบบ GUI-SCILAB ผูวิจัยไดทําการออกแบบ
เพื่อใหใชงานสะดวกและรวดเร็วและเหมาะสําหรับนําไปใชประกอบการเรียนการสอน ผูวิจัยไดทําการเผยแพรโปรแกรมให
สําหรับผูสนใจโดยสามารถดาวนโหลดไดที่ http://www.teacher.ssru.ac.th/serisa_pi โดยกอนใชงานผูใชจะตองทําการ
ติดตั้งโปรแกรม SCILAB สามารถดาวนโหลดไดฟรีที่ http://www.scilab.org/ ซึ่งสามารถใชงานไดบนระบบปฏิบัติการ
วินโดวส XP ขึ้นไปรวมถึงระบบปฏิบัติการลีนุกต
ในดานการวิจัยและพัฒนาครั้งตอไป
1. พัฒนาความสามารถของโปรแกรมใหสามารถเลือกวิธีการคํานวณใหหลากหลายขึ้น เชน วิธีจุดกึ่งกลาง วิธีเศษ
หนึ่งสวนสามของซิมปสัน วิธีของรอมเบริก เปนตน
2. พัฒนาใหโปรแกรมสามารถคํานวณหาปริพันธของฟงกชันที่มีคานอยกวาศูนย
3. พัฒนาการรับคาฟงกชันแบบจุดใหมีความสะดวกตอการใชงานมากขึ้น
4. พัฒนาใหโปรแกรมสามารถใชงานไดในระบบปฏิบัติการแอนดรอยดเพื่อรองรับการใชงานบนอุปกรณอื่นๆ เชน
โทรศัพทมือถือ แทปเลต
กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณ มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ สวนสุนันทาที่ ใหการสนับสนุนในงบประมาณ อีกทั้งผู เชี่ย วชาญทางดาน
เนื้อหาและเทคโนโลยีการศึกษา คณาจารย และนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่
สนับสนุนดานวิชาการและอํานวยความสะดวกเพื่อใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงดวยดี
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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรอบรูดานสุขภาพดวยกระบวนการเรียนรูจากละครสรางสรรคและ
เพื่อเปรียบเทียบความรอบรูดานสุขภาพกอนและหลังเขารวมกิจกรรมกระบวนการเรียนรูจากละครสรางสรรค กลุมตัวอยางที่
ใชในการวิจัยไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/5 จํานวน 44 คนโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) มี
กระบวนการเรียนรูซึ่งประกอบดวย ความสามารถและทักษะในการเขาถึงขอมูลความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันและลด
ความเสี่ยงตอการตั้งครรภกอนวัยอันควรอัน จะนําไปสูการวิเคราะหป ระเมินการปฏิบัติ และจัดการตนเอง รวมทั้งสามารถ
ชี้ แ นะเรื่ องสุ ข ภาพส วนบุ ค คลและสั ง คมเพื่ อป อ งกันและควบคุ ม ความเสี่ ย งต อการตั้ ง ครรภ กอ นวัย อันควร โดยวัด จาก
องคประกอบที่สะทอนจากคุณลักษณะและพฤติกรรมคือ ความรูความเขาใจ การเขาถึงขอมูล ทักษะการสื่อสาร การจัดการ
ตนเอง การรู เท าทั นสื่ อ ทักษะการตั ดสิ นใจและพฤติกรรมการปองกันโดยใช กระบวนการจัดกิจกรรมละครสรางสรรคซึ่ง
ประกอบดวย ประสาทสัมผัสทั้ง 5 จินตนาการ ความคิดสรางสรรค การเคลื่อนไหวสรางสรรค การใชทาใบ การพูดดนสดและ
การแสดงละครแบบพูดดนสด ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย 8 สัปดาห สัปดาหละ 1 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยไดแก แผนการจัดกระบวนการเรียนรูละครสรางสรรคเพื่อสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพและแบบวัดความรอบรูดาน
สุขภาพเพื่ อปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควรจากกระทรวงสาธารณสุ ข ในการศึกษาครั้ง นี้เปนการวิจัยแบบ One-group
Pretest-Posttest Design และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent Sample
ผลการวิจัยพบวา
1.การศึ กษาความรอบรู ด านสุ ข ภาพของผู เ รี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาปที่ 5/5 หลั งการจัด กิจกรรมสูง กวากอนการจัด
กิจกรรมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.ความรอบรูดานสุขภาพของผูเรียนเมื่อพิจารณาแยกเปนตอนพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/5 มีความรอบรู
ดานสุขภาพสูงกวากอนการจัดกิจกรรม แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ : ละครสรางสรรค,รอบรู,ดานสุขภาพ
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Abstract
This research has the objectives to study the health literacy with using learning processes from
the creative drama and to compare with the health literacy before and after joining in the learning
processes by using the creative drama. Besides, the group sampling used in this research is the grade 11
of room 5 students totally 44 people by using Cluster Sampling. Thus, the learning processes consist of
abilities and skills to gain the knowledge and understanding about protection and risk reducing of
pregnancy premature. Then, it will bring into the analysis of evaluation practice and self-management
including of advice ability for personal health and social to protect and reduce the pregnancy premature.
Similarly, it has measured from the attribute components and behaviors that are the knowledge and the
understanding as well as information accessing, communication skills, self-management, media literacy,
decision skills, protection behaviors and creative drama activities. In addition, it includes with the using of
five senses from imagination, creative thinking implementation, creative movements, dumb
implementation, speaking by ear and drama performance with speaking by ear. Importantly, this research
has the duration time to be completed for eight weeks with fifty minutes for each time. What’s more, the
tools used in this research are the learning plan of creative drama supporting the health literacy and the
health literacy protecting the pregnancy premature operated by Public Health Ministry. As the result, this
research is the One-Group Pretest-Posttest Design with analyzing information by using statistical value,
such as Dependent Sample for t-test.
According to the result, it was found the details as this following:
1. The study of the health literacy for the grade 11 of room 5 students after setting up the
activity was in higher level before setting up the activity with significance of .01.
2. When consider in each field , it was found that the study of the health literacy for the grade 11
learners with room 5 had the higher level on the health literacy after setting the activity than before
setting the activity with significance of .01.
Keywords: Creative Drama, Literacy, Health Field
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บทนํา
สังคมไทยปั จจุบนั เป็ นสังคมแห่งการเปลียนแปลงทีพยายามพัฒนาทุกอย่างให้ เจริ ญก้ าวหน้ าขึน แต่ยิงพัฒนา
ไปเท่าใด ดูเหมือนว่าจะยิงเกิดปั ญหาจากการพัฒนาเท่านัน มนุษย์ เริ มให้ ความสําคัญกับคุณค่าทางวัตถุมากกว่าคุณค่า
ทางจิตใจ ยิงมีวตั ถุเข้ ามาสนองความต้ องการมากเท่าใด ความต้ องการในสิงใหม่ก็จะเข้ าแทนทีเป็ นเหมือนวัฏจักร จึงเกิด
ปั ญหาภาวะทางจิตขึนมา เช่น มีพฤติกรรมการแสดงออกทีก้ าวร้ าวรุนแรง ขาดสติ ขาดความเมตตา คนไทยยุคใหม่ตกเป็ น
ทาสของประเทศทุนนิยมทีผลิตเครืองอุปโภคบริโภคมาเป็ นเหยือล่อ ทําให้ มนุษย์เกิดกิเลสอยากได้ อยากมี สนับสนุนให้ เกิด
ค่านิยมผ่านทางสือต่างๆ โดยปราศจากการควบคุมให้ เหมาะสม เมือเกิดกิเลสแต่ไม่มีคุณทรัพย์ ก็จะแสดงพฤติกรรมทีไม่
พึงประสงค์ออกมา เช่น กระทําทุจริ ต ลักเล็กขโมยน้ อย ฉกชิงวิงราวดังทีเป็ นข่าวอยู่ในสังคม รวมไปถึงการใช้ สือทีไม่พึง
ประสงค์ มนุษย์ใช้ สอเพื
ื อตอบสนองตัณหาของตนเองเช่น สือทียัวยุทางเพศ สือลามกต่างๆ สิงมอมเมา การพนันและการ
เสพสิงเสพติดต่างๆ อีกมากมายซึงปั ญหาดังกล่าวก็พบได้ บ่อยครังตามทีเป็ นข่าวอยู่ในสังคมปั จจุบนั เช่นกัน
สภาพสังคมที่เ ปลี่ย นแปลงไดสง ผลกระทบตอเด็กวัยเรียนเปนอยางมาก ทั้ง ในการดํ าเนินชีวิตทามกลางกระแส
เทคโนโลยีที่ล้ําสมัย ตลอดจนการเผชิญสิ่งยั่วยุหรือแบบอยางที่ไมเหมาะสมตางๆรอบตัว จากระบบเฝาระวังของสํานักระบาด
วิทยา กรมควบคุมโรคพบวา จํานวนวัยรุนของไทยมีประสบการณการมีเพศสัมพันธเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน เมื่อศึกษาหาขอมูล
จากประเด็นปญหาดังกลาวพบวา ชวงวัยที่มีปญหาดานการมีเพศสัมพันธมากที่สุดอยูในชวงอายุ15-19 ป ซึ่งปจจัยที่ทําใหเกิด
ปญหาไดแก อายุเมื่อเขาสูวัยรุนเร็วขึ้นความเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย วัยนี้เริ่มสนใจเพศตรงขามทั้งชายและหญิง เริ่มเกิด
อารมณค วามตองการทางเพศ รวมไปถึ งสภาพแวดล อมทางสั ง คมในป จจุบันที่ มีการเข าถึ ง สื่อต างๆที่ ลอแหลมได ง าย จึง
กอใหเกิดปญหาตอเด็กและเยาวชนที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เด็กและเยาวชนที่ขาดทักษะชีวิตหรือขาดภูมิคุมกันทางสังคม
เมื่อเขาพนวัยของการศึกษาขั้นพื้นฐานไปแลวอาจเปนคนที่ไมประสบความสําเร็จในชีวิต มีปญหาในการปรับตัวและการดําเนิน
ชีวิตในสังคมได(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551, หนา3)
ผูวิจัยจึงไดใชละครสรางสรรคซึ่งสามารถพัฒนาเด็กไดตั้งแตในครรภไปจนถึงวัยชราและสามารถพัฒนาไดในทุกๆ
ดาน หากมีการจัดระบบแผนการสอนใหดี ถูกตองเหมาะสมก็จะสามารถพัฒนาแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได ละครสรางสรรคเปน
การวางกรอบหรือการวางโครงรางเพื่อเปนแนวทางใหกับผูเรียน โดยครูมีหนาที่คิดศึกษาหากระบวนการเพื่อใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูไดดวยตัวเองโดยผานกระบวนการละครสรางสรรคเนนกระบวนการเรียนรูผานบทบาทสมมุติ เนนอิสรภาพทางดานการ
คิดและการแสดงออกของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนสามารถแสดงออกสรางจินตนาการและความคิดสรางสรรค โดยใชทักษะการ
แสดงออกดวยรางกายและภาษา ทักษะดานความคิด การวิเคราะห การตีความ ตลอดจนการทํางานรวมกับผูอื่นอยางเป น
ระบบ ซึ่ง ทั้งหมดนี้เ ปนกระบวนการเรีย นรูอันเกี่ย วของกับประสบการณในชีวิตของผู เรียนดวย(พระราชบัญญัติ การศึกษา
แหงชาติ, 2542)
จากสภาพปญหาดังกล าวผูวิจัยไดเ ล็งเห็นคุณคาความสํ าคัญและประโยชนของละครสรางสรรคที่ สามารถพัฒนา
ผูเรียนไดในทุกดาน อีกทั้งละครสรางสรรคถือวาเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับการเรียนการสอนไดเปนอยางดี สุดทายนี้ผูวิจัย
เล็งเห็นวา การพัฒนาคนดวยศิลปะนาจะเปนกระบวนการหนึ่งที่จะชวยพัฒนาใหคนเปนมนุษยโดยสมบูรณได
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความรอบรูดานสุขภาพดวยกระบวนการเรียนรูจากละครสรางสรรค
2. เพื่อเปรียบเทียบความรอบรูดานสุขภาพกอนและหลังเขารวมกิจกรรมกระบวนการเรียนรูจากละครสรางสรรค
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ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research) แบบหนึ่งกลุมทดสอบกอนและหลัง
One Group Pretest - Posttest Design ซึ่งมีวิธีดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้
ประชากร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 396 คน ปการศึกษา 2559 โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ ญ
กรุงเทพมหานคร
กลุมตัวอยาง ในงานวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 โดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบกลุม่ (Cluster sampling) จํานวน 44 คน
ระยะเวลาในการดํ า เนิ น การทดลอง ผู วิ จั ย ดํ า เนิ น การวิ จั ย ในภาคเรี ย นที่ 2 ป ก ารศึ ก ษา 2559 ตั้ ง แต
เดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.แผนการจัดกระบวนการเรียนรูละครสรางสรรคเพื่อสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพ ซึ่งองคความรูที่ไดจากการจัด
กิจกรรมครั้ง นี้คื อ การใชป ระสาทสัม ผั สทั้ ง5 การใชจินตนาการ การใช ความคิ ดสรางสรรค การเคลื่อนไหวสร างสรรค
การใชทาใบ การพูดดนสด การแสดงละครแบบพูดดนสด
2.แบบวัด ความรอบรูดานสุขภาพเพื่อปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควร (จากกองสุขศึกษา กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข) ไดแบงเนื้อหาออกเปน 8 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักเรียน มีลักษณะเปนขอความใหเลือกตอบ ไดแก ผลการเรียน อายุ ศาสนา สถานภาพ
ของครอบครัว รายไดของครอบครัว อาชีพของครอบครัว ความสัมพันธในครอบครัวและพฤติกรรมที่เสี่ยงอันตรายตอสังคม
ตอนที่ 2 ความรูความเขาใจทางสุขภาพเพื่อปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควร มีลักษณะเปนขอขอสอบปรนัยใหเลือกตอบที่
เห็นวาถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว มีทั้งหมด 8 ขอ ตอนที่ 3 การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพเพื่อปองกันการตั้งครรภกอนวัย
อันควร มีลักษณะเปนการสํารวจความถี่ในการปฏิบัติที่ตรงกับความเปนจริง มีทั้งหมด 5 ขอ ตอนที่ 4 การสื่อสารเพื่อเพิ่ม
ความเชี่ยวชาญในการปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควร มีลักษณะเปนการสํารวจความถี่ในการปฏิบัติที่ตรงกับความเปนจริง
มีทั้งหมด 6 ขอ ตอนที่ 5 การจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพของตนเองเพื่อปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควรควร มีลักษณะเปน
การสํารวจความถี่ในการปฏิบัติที่ตรงกับความเปนจริง มีทั้งหมด 5 ขอ ตอนที่ 6 การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศเพื่อปองกัน
การตั้งครรภกอนวัยอันควรควร มีลักษณะเปนการสํารวจความถี่ในการปฏิบัติที่ตรงกับความเปนจริง มีทั้งหมด 5 ขอ ตอนที่ 7
การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกตองเพื่อปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควร มีลักษณะเปนขอสอบปรนัยใหเลือกตอบที่เห็นวา
ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว มีทั้งหมด 9 ขอและตอนที่ 8 พฤติกรรมการปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควรมีลักษณะเปนการ
สํารวจความถี่ในการปฏิบัติที่ตรงกับความเปนจริง มีทั้งหมด 15 ขอ
การหาคุณภาพของเครื่องมื อ ผู วิจัย นําแผนจัด การเรี ย นรู เกี่ย วกับละครสร างสรรค และแบบวัดความรอบรูด าน
สุขภาพ โดยมีผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทานเปนผูตรวจสอบเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงประจักษ
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล โดยใช้ แ บบวัด ความรอบรู้ ด้ านสุข ภาพเพื อป้ องกัน การตังครรภ์ ก่อ นวัย อันควร มา
ทดสอบก่อน (Pre - test) และหลังจัดกิจกรรม (Post - test) วิเคราะห์และเปรียบเทียบตามวิธีการทางสถิติต่อไป
การวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยคือ คารอยละ คาเฉลี่ย × สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
S.D และการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบผลของการใชละครสรางสรรคเพื่อสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพของผูเรียน โดย
ใชสถิติ t-test

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลของการจัดการเรียนรูโดยใชละครสรางสรรคมีกระบวนการจัด ดังนี้
1.1 ขอมูลทั่วไป ผูเรียนอยูในชวงอายุ16-18 ป นับถือศาสนาอิสลาม ไมไดพักอาศัยอยูกับบิดามารดา รายไดของ
ครอบครัวอยูระดับปานกลางแตจากการสังเกตพบวา ผูเรียนสวนใหญใชโทรศัพทที่มีราคาแพงใหความสําคัญตอผูปกครองใน
ระดับมากแตจากการสังเกตพบวา ผูเรียนใหความสําคัญกับเพื่อนมากกวาผูปกครอง สวนในชวง 6 เดือนที่ผานมาผูเรียนมีการ
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กระทําที่เสี่ยงตออันตรายทางสังคมไดแก ผูเรียนมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร มีการสูบบุหรี่และสิ่งเสพติด ผูเรียนบางคน
เคยมีการตั้งครรภมากอนและมีบุคคลที่รูจักมีประวัติการตั้งครรภกอนอายุ 21 ป
1.2 ความรู ความเขาใจทางสุขภาพ ผูเรียนมีความรูความเขาใจ สามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ที่กําหนดให ความคิดเห็นบางประเด็นของผูเรียนสามารถสะทอนใหเห็นถึงประสบการณของผูเรียนได ความรูความเขาใจเปน
พื้นฐานเบื้องตนในการดําเนินใชชีวิตอาจจะกลาวไดวา หากผูเรียนมีความรูความเขาใจก็จะสามารถใชชีวิตไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม
1.3 การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ ผูเรียนใชความสามารถในฟง การดู การพูด การอานและการสืบคน ที่ผาน
กระบวนการคิดไตรตรองและมีการตรวจสอบขอมูลอยางมีเหตุผล นาเชื่อถือ จากการสังเกตการตอบคําถามของผูเรียน ผูเรียน
มีการเชื่อมโยงความรูจากประสบการณเดิมและคนหาความรูใหมเพื่อคนหาคําตอบที่ถูกตอง นอกจากนี้ผูวิจัยไดสังเกตจากการ
ทํากิจกรรมผูเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู ขอมูลขาวสารและตรวจสอบขอมูลเพื่อหาความถูกตองของขอมูล เพื่อใหรูเทา
ทันและมีองคความรูไวปองกันตนเองไมใหตกเปนเหยื่อของขอมูลขาวสารที่ไมเปนความจริง จึงทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและ
สามารถวิเคราะหขอมูลนําไปสูภาวการณเขาถึงขอมูลไดเปนอยางดี
1.4 การสื่อสารเพื่ อเพิ่มความเชี่ย วชาญในการปองกัน ผูเรียนสามารถสื่อสารระหวางกันมีการสนทนาโตตอบเพื่ อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันไดอยางเหมาะสม การสื่อสารถือวาเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต มนุษยจําเปนตอง
ติดตอสื่อสารกันอยูตลอดเวลา การสื่อสารจึงเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งนอกเหนือจากปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตและมี
บทบาทสําคัญตอการดําเนินชีวิตของมนุษยอยางยิ่งในปจจุบัน
1.5 การจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพ ผูเรียนสามารถวางแผนลวงหนาวาจะทําอะไรตามความตองการของตนเองและ
รูจักจัดการกับชีวิตของตนเอง โดยใชหลักการจัดการในการแกปญหา วิเคราะหปญหาวาปญหานั้นเกิดมาจากสาเหตุใดเปน
สําคัญ มองหาสาเหตุแลวหาวิธีแกไข และดูผลที่เกิดขึ้นวาสามารถแกไขปญหานั้นถูกตองหรือไม ถายังไมถูกตองก็คนหาวิธีการ
แกไขที่ดีที่สุด
1.6 การรู เทาทันสื่อและสารสนเทศ ผู เรีย นสามารถจะทํ าความเข าใจ วิเ คราะหใช สื่ออยางรูตัว ตื่นตั วและมีส ติ
ตีความ แยกแยะเนื้อหาสาระของสื่อ สามารถโตตอบไดอยางมีสติ มีการแสวงหาขอมูลเพิ่มเติม เขาถึงขอมูลขาวสาร เขาถึงสื่อ
ที่หลากหลายและมี คุณภาพนาเชื่อถือ สามารถใช สื่อให เกิดประโยชน อีกทั้งยัง สามารถรูเ ทาทันต อเหตุ การณที่เกิด ขึ้นเพื่ อ
ปองกันตนเองไมใหเกิดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
1.7 การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกตอง ผูเรียนรูจักพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบกอนลงมือกระทํา มีการปฏิเสธ
เมื่อถูกออนวอนหรือรองขอ สามารถวิเคราะห และตัดสินใจเลือกกระทําในสิ่งที่ถูกตองและเหมาะสม
1.8 พฤติกรรมการปองกัน ผูเรียนมีความรูความเขาใจ ปดโอกาสตอพฤติกรรมเสี่ยง หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุนความรูสึก
ทางเพศ จากสื่อโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ รูจักการตอรองดวยวิธีการตางๆ เพื่อเปนการหลีกเลี่ยงเหตุการณไมพึงประสงคและรูจัก
การคุมกําเนิดที่ถูกตอง ทั้งนี้ ความสัมพันธที่ดีระหวางครอบครัว ก็จะชวยลดพฤติกรรมเสี่ยงได
จากการจัดกิจกรรมพบวา ผูเรียนไดเกิดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายภายใตกิจกรรมตางๆที่ผูวิจัยไดกําหนดไว
เพื่อสรางความรู ความเขาใจและใหผูเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญของการใชชีวิต สามารถเสริมสรางทักษะความรูและการ
ปฏิบัติที่เหมาะสม ซึ่งจะเปนภูมิคุมกันใหแกผูเรียนในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและรูจักเตรียมพรอมสําหรับการดําเนินชีวิต
ในอนาคต
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ตอนที่ 2 ตารางสรุปผลการเปรียบเทียบกอนและหลังทําแบบวัดความรอบรูดานสุขภาพเพื่อปองกันการตั้งครรภกอน
วัยอันควรทั้ง 8 ตอน มีรายละเอียดดังนี้
ความรอบรูดานสุขภาพ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ความรู ความเขาใจ
ตอนที่ 3 การเข าถึ ง ขอมู ลและ
บริการสุขภาพ
ตอนที่ 4 ดานการสื่อสาร
ตอนที่ 5 ดานการจัดการเงื่อนไข
ทางสุขภาพของตนเอง
ตอนที่ 6 ดานการรูเทาทันสื่อและ
ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ ป อง กั น ก า ร
ตั้งครรภกอนวัยอันควร
ตอนที่ 7 ด า นพฤติ ก รรมการ
ปองกัน
ตอนที่ 8 การตัดสินใจเลือกปฏิบัติ

กอนทดลอง
x S.D.
0.91
3.75
0.86
2.73

หลังทดลอง
S.D.
x
0.71
6.75
0.70
3.43

t

sig

17.75
4.52

.00
.01

2.75
3.57

0.84
0.91

3.57
4.33

0.75
0.74

5.49
7.84

.00
.00

2.69

1.04

3.51

0.99

13.79

.00

25.36

1.34

34.98

0.76

47.21

.00

4.37

0.61

4.69

0.37

5.11

.00

จากตารางแสดงผลการเปรียบเทียบกอนและหลังทําแบบวัดความรอบรูดานสุขภาพเพื่อปองกันการตั้งครรภกอนวัย
อันควรทั้ง 8 ตอนแสดงใหเห็นวา ทุกตอนผูเรียนมีความรอบรูดานสุขภาพหลังการจัดกิจกรรมละครสรางสรรคสูงกวากอนการ
จัดกิจกรรมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ เปนงานวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) แบบกลุมเดียวทดสอบกอนและหลัง
( One Group Pretest – Posttest Design )โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรอบรูดานสุขภาพดวยกระบวนการเรียนรูจาก
ละครสรางสรรคแ ละเพื่อเปรีย บเที ยบความรอบรู ดานสุขภาพกอนและหลังเขาร วมกิจกรรมกระบวนการเรี ยนรู จากละคร
สรางสรรค ดังนั้นผลการวิจัยครั้งนี้จึงสามารถอภิปรายไดดังนี้
1.เนื่องจากผูเรียนทําละคร เนนเปนละครตามที่ผูเรียนเคยพบเห็นจากสื่อโทรทัศน เลนเพื่อความสนุกสนาน ผูเรียน
อาจจะมีความคิดเห็นที่สอดคลองกับกิจกรรมที่เลน ซึ่งมีทั้งดีและไมดี กิจกรรมประเมินผลจึงมีความสําคัญมากกับผูเรียนกลุมนี้
เนื่องจากหากผูเรียนมีคามคิดเห็นไปในทางที่ไมเหมาะสม ก็จะใชคําถามเพื่อใหผูเรียนไดมองเห็นภาพวาเมื่อตนเองสวมบทบาท
เปนตัวละครในเรื่องและแสดงพฤติกรรมไมพึงประสงคออกมา แลวลองใหผูเรียนออกมาจากบทบาทตัวละครแลวมองตัวละคร
ตัวนั้นอีกครั้งวา จะมีค วามคิด เห็นอย างไร ซึ่งเปนการเรี ยนรูละครที่สะทอนอนาคต (future scenario) เพราะคําถามและ
กิจกรรมจะชวนใหผูเรียนไดคิดยอนกลับ หลังจากผานการเขาไปเปนตัวละครแลวเจอวิกฤตที่ผูเรียนจะตองเลือกกระทํา และ
หากในชีวิตจริงผูเรียนจะเลือกเสนทางไหนและจะเลือกปฏิบัติอยางไร จะเปนแบบในละครที่ไดแสดงมาหรือแบบที่เกิดจาก
กระบวนการเรียนรูใหม
2. ผลจากการศึ กษาความเปลี่ ยนแปลง เมื่อวิเคราะหค วามแตกต างและความเปลี่ยนแปลงของความรอบรูดาน
สุขภาพของผูเรียนแบงออกเปนตอน พบวา ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูเรียน
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ตอนที่ 2 ดานความรู ความเขาใจทางสุขภาพจากการจัดกิจกรรมละครสรางสรรค ผูเรียนสามารถจดจําและเขาใจใน
เนื้อหาที่ผูวิจัยตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในแตละชั่วโมงและสามารถเชื่อมโยงความรูของตนเองออกมาผานการแสดง
ความคิดเห็นได ซึ่งสอดคลองกับ (วิกรม อารีราษฎร 2547, หนา12) ไดใหความหมายไววา ความสามารถในการจําและเขาใจ
รายละเอียดของขอมูลตางๆที่บุคคลไดสะสมไวและถายทอดตอๆกันมาตลอดจนสามารถที่จะสื่อความหมาย แปลความ ตีความ
ขยายความ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตางๆ หลังจากที่ไดรับขอมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆแลว ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ,
2547, หนา27) ได กล าวไวอีกวา แต ล ะครั้ ง ที่ ผู เ รี ย นเล นละครสร างสรรค นั้น ผู เ รี ย นจะต องอาศั ยความรู ค วามเข าใจกับ
เหตุการณที่เกิดขึ้นในละครและทําความเขาใจกับความคิดและการแสดงออกของตัวละครอยางลึกซึ้ง
สรุปไดวา การจัดกิจกรรมละครสรางสรรคผูเรียนจะตองอาศัยความรู ความเขาใจ จดจําและเขาใจรายละเอียดตางๆ
และนําองคความรูนั้นมาใชโดยผานกระบวนการของละคร
ตอนที่ 3 การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ ผูเรียนเกิดการเรียนรู เขาใจ เขาถึงและสามารถใชขอมูลไดตามความ
ตองการ สามารถวิเคราะหขอมูล นําไปสูการเขาถึงขอมูลอยางถูกตองเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับ(สํานักงานสาธารณสุขบึงกาฬ,
2560) ไดกลาววา การที่จะมีความฉลาดทางสุขภาพได คนๆ นั้นจะตองมีคุณลักษณะสําคัญ ไดแกการเขาถึง ความสามารถใน
การเขาถึ งซึ่ง แหล งความรูห รือการไดมาซึ่งความรู ดานสุขภาพ ความฉลาดทางสุขภาพเปนต นทุนชี วิตที่ สามารถบงบอกถึ ง
คุณภาพชีวิต โดยสามารถเริ่มไดที่ตัวเองและขยายไปสูครอบครัวและชุมชนเพื่อยกระดับการมีสุขภาพดีของสังคมไทย
ตอนที่ 4 การสื่อสารเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญในการปองกันผูเรียนสามารถแลกเปลี่ยนขาวสาร ความคิด ความรูสึก
ระหวางกันผานบทสนทนาที่ผูวิจัยไดกําหนดให ทําใหเกิดการสื่อความหมายระหวางบุคคล สามารถใชความสามารถของตนสื่อ
ความหมายใหผูอื่นเขาใจได ซึ่งสอดคลองกับ (ราตรี พัฒนรังสรรค 2542 : 165 ) ไดใหความหมายไววา การติดตอสื่อสาร คือ
กระบวนการถายทอดหรือแลกเปลี่ยนความคิด ขอมูล ขอเท็จจริง หรือความรูสึกซึ่งอาจเปนรูปของตัวอักษร สัญลักษณเรียกวา
ขาวสาร บุคคลฝายหนึ่งเรียกกวา ผูสงสาร สงไปยังบุคคลอีกฝายหนึ่ง เรียกผูรับสาร โดยผานสื่อตาง ๆ เพื่อใหบุคคลหรือกลุม
บุคคลอื่นไดเขาใจความหมายตามเจตนาที่ตองการ และชวยปองกันความเขาใจผิดระหวางกันและกันอีกดวย
ตอนที่ 5 การจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพของตนเองผูเรียนสามารถกระทําตามความคิดของตนเพื่อบรรลุผลตามที่
ตองการ การวางแผน เทากับเปนตัวเชื่อมระหวางความคิดกับความจริง ทําใหรูทิศทางในการปฏิบัติ เมื่อผูเรียนรูทิศทาง ก็
สามารถรูไดวาควรทําอะไรและทําอยางไร ดังที่ คอนแนล O’Donnell (อางถึงใน เทพฤทธิ์ พิณนาคิเลย,2555) กลาววา การ
วางแผนคือ การตัดสิ นใจลวงหนาวาจะทําอะไร ทําอยางไร ทําเมื่อใด และใครเปนผูกระทํา การวางแผนเป นสะพานเชื่อม
ชองวางจากปจจุบันไปสูอนาคตตามที่ตองการ และทําใหสิ่งตางๆเกิดขึ้นตามตองการ
ตอนที่ 6 การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศผูเรียนเขาถึงขอมูลขาวสาร เขาถึงสื่อที่หลากหลายและมีคุณภาพ สามารถ
ตีความ วิเคราะห แยกแยะเนื้อหาสาระของสื่อ สามารถใชสื่อไดอยางมีสติและรูตัว ซึ่งสอดคลองกับ (สํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ, 2556.) ไดกลาววา การรูเทาทันสื่อ คือ ทักษะหรือ
ความสามารถในการใชสื่ออยางรูตัวและใชสื่ออยางตื่นตัว แทนที่เราจะเปนฝายตั้งรับอยางเดียว เราก็จะตองเปลี่ยนมาเปนฝาย
รุกบ าง โดยการแสวงหาขอมู ล เพิ่ม เติ ม เข าถึง ข อมู ลข าวสาร เขาถึ ง สื่ อที่ ห ลากหลายและมี คุณภาพสามารถใช สื่ อให เ กิด
ประโยชน
ตอนที่ 7 การตัด สินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกตองผูเรีย นรูจักปฏิเสธเมื่อถูกออนวอนหรื อรองขอ สามารถวิเคราะหและ
ตัดสินใจเลือกกระทําในสิ่งที่ถูกตองและเหมาะสมได ซึ่งการตัดสินใจเปนสิ่งจําเปนที่ผูเรียนจะตองเรียนรูและฝกฝน เพื่อใหรูจัก
การตั ด สิ นใจได อย างเป นขั้ นตอนและอยูบ นฐานข อมู ล ที่ เ ป นจริ ง จึง จะช วยทํ าให การตั ด สิ นใจที่ มี ประสิ ท ธิภ าพและเกิด
ประโยชนสูงสุด ซึ่งสอดคลองกับ (รังสรรค ประเสริฐศรี 2548: 276) ใหความหมายวา การตัดสินใจเปนขั้นตอนการตัดสินใจ
เลือกจากทางเลือกหลาย ๆทางเลือก โดยมีความคาดหวังวาจะนําไปสูผลลัพธที่พึ งพอใจหรือเปนกระบวนการในการเลือก
รูปแบบของการปฏิบัติเพื่อจัดการกับปญหาและโอกาสที่เกิดขึ้น
ตอนที่ 8 พฤติกรรมการป องกัน ผูเรีย นเรียนรูที่จะปฏิเสธ ซึ่งรวมถึงในทุกสถานการณที่ทําใหรูสึกอึดอัดใจ การ
ปฏิเสธการสัมผัสรางกายกัน ปฏิเสธการมีเพศสัมพันธหรือการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธโดยไมไดปองกัน ตระหนักถึงคุณคาของ
ตนเองและรูจักยืนหยัดปกปองตัวเองใหปลอดภัยจากพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค (คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน,
2555) กลาวไววา ในการปองกันการตั้งครรภวิธีตางๆ ก็ไมไดปองกันได 100% ดังนั้น การมีเพศสัมพันธในวัยรุนเปนสิ่งที่ไม
สมควร เพราะไมพรอมทั้งวุฒิภาวะและฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม จึงไมควรมีเพศสัมพันธกอนวัยอันสมควร และเปนสิ่งที่ควร
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ยกเวนหรือไมควรทดลองปฏิบัติ คํากลาวที่วา อดขาวจนถึงคาดชีวาวายแตไมตายเพราะอดเสนหา เพราะเพศสัมพันธไมไดเปน
สิ่งสําคัญที่สุดในวัยดังกลาวแตการเลาเรียนเขียนอานซึ่งเปนสิ่งจําเปนและทําใหเปนรากฐานทางอาชีพที่ดีในอนาคต
ซึ่งผลการสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพเพื่อปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควร งานวิจัยของ ประจิม ศรีสุวรรณ
(2553) ไดศึกษาเรื่อง มาตรการปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควรของเยาวชนจังหวัดนครสวรรค ผลการวิจัยพบวา สาเหตุ
การตั้งครรภเกิดจากพัฒนาการดานรางกายและจิตใจ มีอารมณรุนแรง ไมชอบบังคับ ติดเพื่อน ขาดความรูเรื่องเพศและการ
คุมกําเนิด เยาวชนได รับความอบอุนนอยเนื่องจากพ อแม ยุง กับงาน บางครอบครัวมีปญ หาหยาราง การพั ฒนาเทคโนโลยี
สื่อสารอินเตอรเน็ต สงเสริมใหเยาวชนรูจักกันคุนเคยมากขึ้น กลุมเพื่อนมีสวนชวยสนับสนุนการเขาถึงสื่อการมีเพศสัมพันธ ซึ่ง
มีมาตรการปองกันโดยการสงเสริมการหามตัวหามใจ บทบาทหนาที่ของครอบครัว ความสัมพันธของครูกับนักเรียน เครือขาย
เพื่อนช วยเพื่อน จัดคลินิกติด ตามพฤติกรรมเสี่ ยงต อการมี เพศสั มพันธแ ละส งเสริม การมีส วนรวมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่
การเปรียบเทียบผลการสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพของผูเรียนกอนและหลังการใชละครสรางสรรคพบวา หลัง
การจัดกิจกรรมละครสรางสรรคผูเรียนมีพัฒนาการในทุกตอนตั้งแตตอนที่ 2 ถึงตอนที่ 8 สูงกวากอนการจัดกิจกรรมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยคือ ผูเรียนที่ไดเขารวมกิจกรรมละครสรางสรรค เกิดความรอบ
รูดานสุขภาพเพื่อปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควรที่สูงขึ้น ทั้งนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของวีรติ พงษทิพยพัฒน(2550) ได
ศึกษาเจตคติตอการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยาง มีเจตคติอยู
ในระดับมากที่สุดในเรื่อง หญิงไทยควรยึดคําสอนเรื่อง รักนวล สงวนตัว รองลงมาเรื่อง ชาย,หญิง แมจะเปนคูรักกันไมควรมี
เพศสัมพันธเพราะยังอยูในวัยเรียน และนอยที่สุดคือเห็นวาการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนเปนเรื่องไมจําเปน ตองรับผิดชอบตอ
กัน ซึ่งพบวาเพศแตกตางกันจะมีเจตคติตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01
ขอเสนอแนะ
1. กอนจะใชกิจกรรมละครสรางสรรคกับกลุมตัวอยางใหผูวิจัยไดฝกทักษะกระบวนการแสดงละครเบื้องตนกับผูเรียน
กอนเพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจและสามารถปฏิบัติทักษะไดดีขึ้นเมื่อนํากิจกรรมละครสรางสรรคไปใช
2. กําหนดระยะเวลาในการทํากิจกรรมใหเหมาะสมและครอบคลุมเนื้อหาที่ตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในแตละ
ชั่วโมง
3. ควรใชละครสรางสรรคกับตัวแปรตามที่แตกตางกัน
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชนาฏศิลปไทยเพื่อสงเสริมพัฒนาการดานรางกายของเด็กปฐมวัยและ
เปรียบเทียบผลการพัฒนาการดานรางกายกอนและหลังการฝกดวยแผนการจัดกิจกรรมนาฏศิลปไทย โดยใชเพลงขามถนน
เพลงแววเสียงแคน และเพลงในน้ํามีปลา ในนามีขาว กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยเลือกแบบเจาะจง ไดแก นักเรียนระดับชั้น
อนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 24 คน เครื่องมือที่ใชพัฒนามาจากคูมือประเมินพัฒนาการเด็ก
ระดับกอนประถมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงประเทศไทย และแบบสังเกตพัฒนาการดานรางกายของ
ละไม สีหาอาจ โดยผูวิจัยพัฒนาเครื่องมือมาเปนแบบประเมินพัฒนาการดานรางกายของเด็กปฐมวัย และเก็บรวบรวมขอมูล
จากแบบประเมิ นพั ฒ นาการด านร างกายของเด็ กปฐมวั ย และแผนการจั ด กิจกรรมนาฏศิ ล ป ไ ทย จํ านวน 14 แผน
ระยะเวลาในการทดลองทั้งหมด 2 เดือน จํานวน 2 คาบตอสัปดาห ซึ่งจัดกิจกรรมคาบละ 45 นาที รวมเวลาทั้งสิ้น
12 ชั่วโมง การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติใช คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผล Pair t-test แบบ Dependest Semple
โดยใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอรในการคํานวณผล
ผลการวิจัยพบวาหลังจากเด็กปฐมวัยไดรับการฝกดวยแผนการจัดกิจกรรมนาฏศิลปไทยมีพัฒนาการทางดานรางกาย
คือ มีความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดใหญ คือ กลุมกลามเนื้อแขนทอนบน กลุมกลามเนื้อแขนทอนลาง กลุมกลามเนื้อ
ขาทอนบน กลุมกลามเนื้อขาทอนลาง และกลามเนื้อมัดเล็ก คือ กลุมกลามเนื้อฝามือ กลุมกลามเนื้อฝาเทามีพัฒนาการอยู
ในระดับดี และผลจากการที่ไดรับการฝกดวยแผนการจัดกิจกรรมนาฏศิลปไทยมีพัฒนาการดานรางกายที่ดีขึ้นกวากอนการฝก
ดวยกิจกรรมนาฏศิลปไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ : นาฏศิลปไทย, พัฒนาการดานรางกาย, เด็กปฐมวัย
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The usage of Thai classical dances to enhance
the early childhood physical development
Sasiprapa rattanawaraha1, Kusuma Teppharax2
Faculty of Fine and Applied Arts, Suan Sunandha Rajabhat University

Abstract
The purposes of this research were to study and to compare the usage of Thai classical dances
to enhance the early childhood physical development and compare the results of the physical
development. 24 K-2 kindergarten students enrolled in second semester of academic year 2016 were the
sample of the study. The instruments used were developed from the guidance of the pre-primary child
developmental education, Office of the Commission of Thailand and the physical development
observation form by Lamai Srihaarj. The researcher developed the instrument as an evaluation form for
the early childhood physical development which collected the data from the evaluation and 14 lesson
plans, twenty four K-2 kindergarten students enrolled in a second semester of academy year 2016. They
were the sample of their study. The experiment was carried out for 12 hours, 2 periods per week, and 45
minutes per period. The findings revealed that after the early childhood students were practiced with
Thai classical dance via the lesson plan as the result; The statistical analysis were used mean, S.D.,
and Pair t-test results. The computer program was used for the dependest sample.
1. The result of the physical development plan was developed 2 muscles at a good level
including 1) the gross motor muscles: the upper arm muscles, the lower arm muscles, the upper leg
muscles, lower leg muscles, and 2) the fine motor muscles: palm muscles and foot muscle.
2. The efficiency of using Thai classical dance for the fine motor development among the early
childhood was significantly higher at 0.01 level.
Keywords: Thai classical dance, physical development, the early childhood students
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บทนํา
เด็กปฐมวัยเปนวัยแหงการเรียนรู ซึ่งสิ่งสําคัญที่จะสงผลใหเกิดการเรียนรูของเด็ก คือ พัฒนาการทางดานรางกาย
ดังที่ เพียเจท (อางถึงในนภเนตร ธรรมบวร, 2551, หนา 19) ไดกลาวไววา พัฒนาการดานสติปญญา ความสามารถ อารมณ
สัง คมมี เ งื่อนไขหรื อรากฐานมาจากพั ฒ นาการทางด านรางกายประกอบไปด วยกล ามเนื้อมัด ใหญ และกล ามเนื้อมัด เล็ ก
ประเด็นหลักจะกลาวถึงกลามเนื้อซึ่งเปนสิ่งสําคัญในเรื่องพัฒนาการทางดานรางกายของเด็กปฐมวัย
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนากลามเนื้อ ไดมีงานวิจัยหลากหลายเรื่องที่ใชกิจกรรมที่แตกตางกันไป
และมีทั้งพัฒนากลามเนื้อมัดใหญ หรือกลามเนื้อมัดเล็กเทานั้น เชน งานวิจัยของ ผกากานต นอยเนียม (2556) ศึกษาเรื่อง
ความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กอายุ 4-5 ป ที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยดินเปนงานวิจัยที่ใช
การปนดินเปนเครื่องมือพัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก ผลการวิจัยพบวาเด็กมีความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กโดยรวมอยูใน
ระดับดี และยังพัฒนาดานความสามารถในการบังคับกลามเนื้อมัดเล็ก มีความคลองแคลว ความยืดหยุนในการใชกลามเนื้อมัด
เล็ก และดานประสานสัมพันธระหวางมือกับตาอยูในระดับดีสูงกวากอนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค
นอกจากงานศิลปสรางสรรคที่สามารถนํามาใชพัฒนากลามเนื้อแลว ปจจุบันนาฏศิลปไทยยังถูกนํามาใชเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาการดานกลามเนื้ออีกดวย
กิจกรรมนาฏศิลปไทยที่จะนํามาเปนเครื่องมือในการพัฒนาดานรางกายเปนการแสดงประเภท รํา ระบํา ซึ่งมีลักษณะ
เป นการแสดงที่ แ ยกออกเปนชุ ด นักแสดงปฏิ บั ติท าทางประกอบการบรรเลงดนตรี และสื่ออารมณใ ห ผูช มมีค วามรู สึ ก
คลอยตาม สนุก และเพลิดเพลินกับการชมการแสดง ดังที่ สุมิตร เทพวงษ (2541) ใหความหมายของคําวา นาฏศิลปไววา
คือ ศิลปะในการฟ อนรํา การรองรําทําเพลง การใหความบั นเทิงใจ อันรวมถึงความโนนนาวอารมณ ความรูสึ กของผูช ม
ใหคลอยตามดวยนั้นเอง
บทบาทของนาฏศิ ล ป ไ ทยเพื่ อการพั ฒ นา คื อ การนําวิธีการเรี ย นการสอนนาฏศิ ล ป ไ ทยไปใช ใ ห เ กิด ประโยชน
หรือคุณคากับผูเรียน ผูชม ซึ่งจะเห็นไดจากการวางรากฐานการเรียนตามหลักสูตรของการเรียนรูในโรงเรียนทั้งในระบบและ
นอกระบบ ดังตัวอยางงานวิจัยของชิรินตรา เวียงวะลัย (2548) ศึกษาเรื่อง ผลของการใชกิจกรรมดนตรีและนาฏศิลปไทยที่มี
ตอความฉลาดทางอารมณ (EQ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน บึงวิชัยสงเคราะห อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ
ผลการวิจัยพบวาหลังจากใชกิจกรรมดนตรีและนาฏศิลปไทยนักเรียนมีความฉลาดทางอารมณโดนรวมสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และครูผูสอนยังสามารถนํากิจกรรมไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาใหนักเรียนเปน
บุคคลที่มีคุณภาพ สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุขตอไป
จาการศึกษาเอกสารงานวิจัยพบวาการฝกฝนนาฏศิลปไทยสามารถพัฒนาทั้งดานสติปญญา ดานอารมณ ดานสังคม
และสิ่งสําคัญที่ไดจากการฝกฝนคือดานพัฒนาการทางดานรางกาย ดังตัวอยางงานวิจัยของ จุฑาภรณ จันทบาล (2553) ซึ่ง
ศึกษาเรื่อง การศึกษาทารํ านาฏศิ ลปไทยสําหรั บเด็กดาวนซินโดรม : ศึกษาเฉพาะการเคลื่อนไหวกลามเนื้อมัดใหญ และ
ผลการวิจัยสรุปไดวาเด็กดาวนซินโดรมที่ไดรับการฝกดวยโปรแกรมนาฏศิลปไทยมีความสามารถดีกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งจะเห็นไดวานาฏศิลปไทยมีสวนชวยพัฒนาทักษะดานรางกาย และดานอื่นๆ ซึ่งเปนสิ่ง
สําคัญที่สงผลถึงการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย และเด็กจะเกิดการเรียนรูไดนั้นตองมาจากการลงมือปฏิบัติจริงผานกิจกรรม
การเคลื่อนไหวรางกาย การเลน การเตน การองรํา เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวรางกายตาม
จังหวะ ซึ่งเปนกิจกรรมที่สั มพันธกับการเคลื่ อนไหวรางกายส วนตางๆ รวมถึ งกลามเนื้อในรางกาย ซึ่ง เปนสิ่ งสําคั ญที่จะ
สงเสริมพัฒนาการดานรางกายของเด็กปฐมวัย
จากความสํ าคั ญ ของพัฒ นาการด านร างกายของเด็กปฐมวัย ที่ มี อิท ธิพลต อพั ฒ นาการด านอื่นๆ ผูวิจัยเล็ งเห็ น
ความสําคัญของพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ผูวิจัยจึงเลือกใชนาฏศิลปไทยเปนเครื่องมือในการสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย
โดยมุงไปที่กลามเนื้อมัดเล็ก และมัดใหญของเด็กปฐมวัย ซึ่งจะปรากฏในแผนการจัดกิจกรรมนาฏศิลปไทย ที่สามารถชวย
สงเสริมใหสุขภาพรางกายมีความเจริญเติบโต และสงเสริมใหบุคลิกภาพของผูเรียนดีขึ้น
ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจดําเนินการทําวิจัยในหัวขอเรื่อง การใชนาฏศิลปไทยเพื่อสงเสริมพัฒนาการดานรางกายของ
เด็กปฐมวัย โดยมีสมมติฐานในงานวิจัย คือ ผลการใชนาฏศิลปไทยพัฒนาดานรางกายกอนและหลังมีผลแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการใชนาฏศิลปไทยเพื่อสงเสริมพัฒนาการดานรางกายของเด็กปฐมวัย
2. เพื่อเปรียบเทียบผลพัฒนาการดานรางกายกอนและหลังของเด็กปฐมวัยโดยใชกิจกรรมนาฏศิลปไทย
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research) แบบหนึ่งกลุมทดสอบกอนและหลั ง
(One Group Pre – Post Design) ซึ่งมุงเนนพัฒนาการดานรางกายของเด็กปฐมวัยผานการฝกหัดกิจกรรมนาฏศิลปไทย
โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 100 คน
และใชตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หนา42-43) และผูวิจัย
จึงใชแบบประเมินพัฒนาการดานรางกายของเด็กปฐมวัยทดลอง (Pre-test) กับกลุมตัวอยางและคัดเลือกเฉพาะเด็กที่ไมผาน
เกณฑในการเลือกกลุมตัวอยาง ซึ่งมีเกณฑการคัดเลือกประกอบดวย
1. กลุมตัวอยางตองผานการประเมินตามแบบประเมินพัฒนาการกลามเนื้อเด็กปฐมวัยกอนการทํากิจกรรม
2. กลุมตัวอยางยังไมผานการเรียนรายวิชานาฏศิลปไทย ซึ่งไดกลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้จํานวน
24 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. แผนการจัดกิจกรรมนาฏศิลปไทย จํานวน 14 แผน ระยะเวลาเวลาในการทํากิจกรรมอยูระหวาง
เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน เปนเวลาทั้งหมด 2 เดือน จํานวน 2 คาบ/สัปดาห ซึ่งจัดกิจกรรมคาบละ 45 นาที รวมเวลาทั้งสิ้น
12 ชั่วโมง ประกอบดวย
1.1 โปรแกรมทานาฏยศัพทพื้นฐาน จํานวน 13 ทา
1.2 โปรแกรมทานาฏศิลปไทย เพลงขามถนน จํานวน 11 ทา
1.3 โปรมแกรมทานาฏศิลปไทย เพลง แววเสียงแคน จํานวน 18 ทา
1.4 โปรมแกรมทานาฏศิลปไทย เพลง ในน้ํามีปลาในนามีขาว จํานวน 36 ทา
ซึ่งผูวิจัยไดจัดกลุมสัมภาษณแบบเฉพาะกลุม (Focus group) และไดนําเสนอแผนการจัดกิจกรรม
นาฏศิลปไทยกับผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน และไดปรับแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญในเรื่องของ ความเหมาะสมของเวลาใน
การจัดกิจกรรม เพิ่มทานาฏศิลปไทยที่สงเสริมพัฒนาการดานรางกายใหสอดคลองกับแบบประเมินพัฒนาการดานรางกาย
และปรับทานาฏศิลปไทยที่ใชใหเหมาะสมกับวัยของเด็กปฐมวัย
2. แบบประเมินพัฒนาการดานรางกายของเด็กปฐมวัย ซึ่งผูวิจัยศึกษาจากคูมือประเมินพัฒนาการเด็ก
ระดับกอนประถมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา (2540) และแบบสังเกตพัฒนาการดานรางกายของ
ละไม สีหาอาจ (2551) และพัฒนามาเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลการวิจัย และใหผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ประเมินหาความ
เชื่อมั่นของเครื่องมือวาขอความที่แสดงนั้นสอดคลองกับจุดประสงคของการประเมินพัฒนาการดานรางกายหรือไม โดยกําหนด
คะแนนเปน +1 หมายถึง แนใ จวาข อสอบวัดตรงตามจุดประสงคข อนั้น 0 หมายถึง ไมแนใจวาขอสอบวัดความตรงตาม
จุดประสงคขอนั้นและหรือไม และ -1 หมายถึง แนใจวาขอสอบไมตรงตามจุดประสงคขอนั้น (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ,
2547, หนา 69) จากนั้นนําแบบประเมินที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญแลว นําคะแนนที่ไดจากการลงความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทานหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางรายการกิจกรรม ที่แสดงพัฒนาการดานรางกายกับจุดประสงคดัชนี
IOC ซึ่งจากการหาคาดัชนีความเชื่อมั่นของเครื่องมือแบบประเมินพัฒนาการดานรางกายของ เด็กปฐมวัย ไดคา IOC อยู
ระหวาง 0.67-1.00 ในทุกรายการกิจกรรมแสดงพัฒนาการดาน
การรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบประเมินพัฒนาการดานรางกายของเด็กปฐมวัย
วัดพัฒนาการกอนการทํากิจกรรมนาฏศิลปไทย แลวจึงนําเครื่องมือในการวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรมนาฏศิลปไทยจํานวน
14 แผน ที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ดําเนินการฝกฝนตามแผนที่วางไว ระหวางการฝกฝนผูวิจัยไดทํา
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การบันทึกวีดีโอเพื่อนํามาบันทึกพัฒนาการ จากนั้นผูวิจัยใชแบบประเมินพัฒนาการดานรางกายของเด็กปฐมวัยฉบับเดิมมาวัด
พัฒนาการหลังจากการทํากิจกรรมนาฏศิลปไทย เพื่อนํามาวิเคราะหขอมูลตอไป
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค ซึ่งวิเคราะหขอมูลได 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ศึกษาการใชนาฏศิลปไทยเพื่อสงเสริมพัฒนาการดานรางกายของเด็กปฐมวัย
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลการพัฒนากลามเนื้อของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมนาฏศิลปไทย
ซึ่งมีเกณฑการแบงระดับพัฒนาการดานรางกายเปนชวงระดับคะแนน 3 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนนที่ 20 - 15 คะแนน คือ ระดับพัฒนาการอยูในเกณฑดี
ระดับคะแนนที่ 14 – 8 คะแนน คือ ระดับพัฒนาการอยูในเกณฑพอใช
ระดับคะแนนที่ 0 - 7 คะแนน คือ ระดับพัฒนาการอยูในเกณฑปรับปรุง
และวิเคราะหผ ลโดยใชสถิติ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรีย บเทียบ Paired t-test Dependent Semple
เพื่อแสดงผลโดยรวมของพัฒนาการดานรางการของกลุมตัวอยาง โดยใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอรในการคํานวณผล
ผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาเรื่อง การใชนาฏศิลปไทยเพื่อสงเสริมพัฒนาการดานรางกายของเด็กปฐมวัย วิเคราะหผลได ดังนี้
ตอนที่ 1 ศึกษาการใชนาฏศิลปไทยเพื่อสงเสริมพัฒนาการดานรางกายของเด็กปฐมวัย
1.1 กิจกรรมการฝกฝนทานาฏยศัพท การตั้งวงบน การจีบปกขาง การตั้งวงกลาง การจีบปกหนา การตั้งวงลาง
การจีบ สงหลั งตามลําดับ ทั้งหมด 13 ทา แสดงใหเห็ นวาท านาฏยศัพท สามารถพัฒนาการดานร างกายของเด็กปฐมวัยได
3 สวน คือ กลามเนื้อมัดใหญในสวนของกลุมกลามเนื้อแขนทอนบน (Upper arm) และกลุมกลามเนื้อแขนทอนลาง (Lower
arm) และสามารถพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กในสวนของกลุมกลามเนื้อฝามือ นิ้วมือ (Intrinsic mascles of hand)

ภาพที่ 1 ตัวอยางทานาฏยศัพทการตั้งวง
ที่มา : ผูวิจัย

ภาพที่ 2 ตัวอยางทานาฏยศัพทการจีบ
ที่มา : ผูวิจัย
ดังนั้นการปฏิบัติทานาฏยศัพทสามารถชวยสงเสริมพัฒนาการดานรางกายของเด็กปฐมวัยในกิจกรรมการโยน-รับลูก
บอล การรอยวัสดุ การลากเสน และการตัดกระดาษไดโดยมีความตางของผลการทดลองกอนและการจัดกิจกรรมนาฏศิลป
ไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

1169

1.2 กิจกรรมนาฏศิลปไทยเพลง ขามถนน มีทารําประกอบเพลงทั้งหมด 11 ทา ซึ่งทารําสามารถชวยสงเสริม
พัฒนาการดานรางกายไดโดยแบงออกเปนสวนๆ ไดดังนี้
1.2.1 กลามเนื้อมัดใหญ แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
- ทานาฏศิลปไทยเพลงขามถนนที่พัฒนากลุมกลามเนื้อแขนทอนบน (Upper arm)
กลุมกลามเนื้อแขนทอนลาง (Lower arm) ทั้งดานขวาและดานซาย มีทั้งหมด 11 ทา
- ทานาฏศิลปไทยเพลงขามถนนที่พัฒนากลุมกลามเนื้อขาทอนบน (Upper leg) ทั้งดานขวา
และดานซายมีทั้งหมด 7 ทา
- ทานาฏศิลปไทยเพลงขามถนนที่พัฒนากลุมกลามเนื้อขาทอนลาง (Lower leg) ทั้งดานขวา
และดานซายมีทั้งหมด 6 ทา

ภาพที่ 3 ทาเดิน พัฒนากลามเนื้อแขนทอนบน แขนทอนลาง
และกลามเนื้อขาทอนบนและขาทอนลางในเพลงขามถนน
ที่มา : ผูวิจัย
1.2.2 กลามเนื้อมัดเล็กแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
- ทานาฏศิลปไทยเพลงขามถนนที่พัฒนากลุมกลามเนื้อฝามือ นิ้วมือ(Intrinsic mascles of
hand) ทั้งดานขวาและดานซายมีทั้งหมด 11 ทา
- ทานาฏศิลปไทยเพลงขามถนนที่พัฒนากลุมกลามเนื้อฝาเทา นิ้วเทา (Intrinsic mascles of
fool)ทั้งดานขวาและดานซาย มีทั้งหมด 2 ทา

ภาพที่ 4 ทาชี้นิ้ว พัฒนากลามเนื้อฝามือ และกลามเนื้อฝาเทาในเพลงขามถนน
ที่มา : ผูวิจัย
ดังนั้นการปฏิบัติทารําตามโปรแกรมทานาฏศิลปไทยเพลง ขามถนน สามารถชวยสงเสริมพัฒนาการดานรางกายได
ครบทั้ง 6 สวน และชวยเสริมพัฒนาการดานรางกายในการทํากิจกรรม การเดินทรงตัว การเตะลูกบอลการโยน-รับลูกบอล
การรอยวัสดุ การลากเสน และการตัดกระดาษไดโดยมีความตางของผลการทดลองกอนและการจัดกิจกรรมนาฏศิลปไทย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
1.3 แผนการจัดกิจกรรมนาฏศิลปไทยเพลง แววเสียงแคน มีทารําประกอบเพลงทั้งหมด 15 ทา ซึ่งทารําสามารถ
ชวยสงเสริมพัฒนาการดานรางกายไดโดยแบงออกเปนสวนๆ ไดดังนี้
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1.3.1 กลามเนื้อมัดใหญ
- ทานาฏศิลปไทยเพลงแววเสียงแคนที่พัฒนากลุมกลามเนื้อแขนทอนบน (Upper arm) กลุม
กลามเนื้อแขนทอนลาง(Lower arm)ทั้งดานขวาและดานซาย มีทั้งหมด 18 ทา
- ทานาฏศิลปไทยเพลงแววเสียงแคนที่พัฒนากลุมกลามเนื้อขาทอนบน (Upper leg) และกลุม
กลามเนื้อขาทอนลาง (Lower leg)ทั้งดานขวาและดานซายมีทั้งหมด 17 ทา

ภาพที่ 5 ทาเซิ้ง พัฒนากลามเนื้อแขนทอนบน แขนทอนลาง
และกลามเนื้อขาทอนบนและขาทอนลางในเพลงแววเสียงแคน
ที่มา : ผูวิจัย
1.3.2 กลามเนื้อมัดเล็ก
- ทานาฏศิลปไทยเพลงแววเสียงแคนที่พัฒนากลุมกลามเนื้อฝามือ นิ้วมือ(Intrinsic mascles
of hand) ทั้งดานขวาและดานซายมีทั้งหมด 18 ทา
- ทานาฏศิลปไทยเพลงแววเสียงแคนที่พัฒนากลุมกลามเนื้อฝาเทา นิ้วเทา (Intrinsic mascles
of fool)ทั้งดานขวาและดานซาย มีทั้งหมด 14 ทา

ภาพที่ 6 ทาดีดนิ้ว พัฒนากลามเนื้อฝามือ และกลามเนื้อฝาเทาในเพลงแววเสียงแคน
ที่มา : ผูวิจัย
ดังนั้นแผนการจัดกิจกรรมฝกฝนโปรแกรมท านาฏศิ ลป ไทยเพลงแววเสีย งแคน ท ารํ าทุกทาสามารถพัฒ นากลุ ม
กล ามเนื้อไดค รบทั้ง 6 ส วน และการใช ทานาฏศิ ลป ไทยเพลงแววเสี ยงแคนช วยส งเสริ มพั ฒนาการดานร างกายในการทํ า
กิจกรรมการยืนขาเดียว การเดินทรงตัว การโยน-รับลูกบอล การรอยวัสดุ การตัดกระดาษ และการลากเสนไดโดยมีความ
ตางของผลการทดลองกอนและการจัดกิจกรรมนาฏศิลปไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
1.4 แผนการจัดกิจกรรมนาฏศิล ปไทยเพลงในน้ํามีป ลา ในนามีข าว มี ทารําประกอบเพลงทั้งหมด 36 ท า ซึ่ง
สามารถพัฒนาไดทั้งกลามเนื้อมัดใหญ และกลามเนื้อมัดเล็กแบงออกเปนสวนๆไดดังนี้
1.4.1 กลามเนื้อมัดใหญ
- ทานาฏศิลปไทยเพลงในน้ํามีปลา ในนามีขาวที่พัฒนากลุมกลามเนื้อแขนทอนบน (Upper
arm) กลุมกลามเนื้อแขนทอนลาง(Lower arm) ทั้งดานขวาและดานซาย มีทั้งหมด 36 ทา
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- ทานาฏศิลปไทยเพลงในน้ํามีปลา ในนามีขาวที่พัฒนากลุมกลามเนื้อขาทอนบน (Upper leg)
และกลุมกลามเนื้อขาทอนลาง (Lower leg)ทั้งดานขวาและดานซายมีทั้งหมด 26 ทา

ภาพที่ 7 ทาพรหมสี่หนา พัฒนากลามเนื้อแขนทอนบน แขนทอนลาง
และกลามเนื้อขาทอนบนและขาทอนลางในเพลงในน้ํามีปลา ในนามีขาว
ที่มา : ผูวิจัย
1.4.2 กลามเนื้อมัดเล็ก
- ทานาฏศิลปไทยเพลงในน้ํามีปลา ในนามีขาวที่พัฒนากลุมกลามเนื้อฝามือ นิ้วมือ (Intrinsic
mascles of hand) ทั้งดานขวาและดานซายมีทั้งหมด 36 ทา
- ทานาฏศิลปไทยเพลงในน้ํามีปลา ในนามีขาวที่พัฒนากลุมกลามเนื้อฝาเทา นิ้วเทา (Intrinsic
mascles of fool) ดานขวามีทั้งหมด 14 ทา และดานซายมีทั้งหมด 23 ทา

ภาพที่ 8 ทาชี้นิ้วแตะเทา พัฒนากลามเนื้อฝามือ และกลามเนื้อฝาเทาในเพลงในน้ํามีปลา ในนามีขาว
ที่มา : ผูวิจัย
ดังนั้นแผนการจัดกิจกรรมนาฏศิลปไทยเพลง ในน้ํามีปลา ในนามีขาว ทีทารําสงเสริมพัฒนาการดานรางกายไดครบ
ทั้ง 6 สวน และสงเสริมพัฒนาการดานรางกายของเด็กปฐมวัยในกิจกรรม การยืนขาเดียว การเดินทรงตัว การวิ่งและหยุด
ทันที การกระโดดขาเดียว การเตะลูกบอล การโยน รับลูกบอล การรอยวัสดุ การลากเสน และการตัดกระดาษไดโดยมีความ
ตางของผลการทดลองกอนและการจัดกิจกรรมนาฏศิลปไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลการพัฒนากลามเนื้อของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมนาฏศิลปไทย
จากการเก็บรวบรวมขอมูลกอนและหลังการจัดกิจกรรมนาฏศิลปไทย สังเกตไดจากการปฏิบัติกิจกรรมนาฏศิลป
ไทยสามารถปฏิบัติไดดีขึ้น กลามเนื้อแขนทอนบน และกลามเนื้อแขนทอนลางทํางานได คลองแคลว และทนทานมากยิ่งขึ้น
กลามเนื้อขาสามารถทรงตัวไดระยะยาวนานขึ้น และยุบ-ยืดในขณะปฏิบัติได กลามเนื้อฝามือมีความคลองแคลว แมนยํา
สามารถทํางานประสานสัมพันธกับตาไดดีขึ้น และกลามเนื้อฝาเทาสามารถทํางานไดแข็งแรง มั่นคงมากยิ่งขึ้น ซึ่งมาจากการ
ฝกฝนและฝกหัดอยางสม่ําเสมอ และเกิดจากการเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติ อีกทั้งผูวิจัยไดมีการวิเคราะหผลทางดานสถิติ
เปนรายบุคคลและแสดงผลในตาราง ดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงผลพัฒนาการของการใชนาฏศิลปไทยพัฒนาดานรางกายกอน-หลังการทํากิจกรรมของเด็กปฐมวัย
คนที่

คะแนนเต็ม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
×
S. D.

คะแนนพัฒนาการดานรางกายของเด็กปฐมวัย
กอนทํากิจกรรม
คะแนนที่ได
ระดับพัฒนาการ
13
พอใช
12
พอใช
12
พอใช
12
พอใช
13
พอใช
12
พอใช
12
พอใช
14
พอใช
12
พอใช
13
พอใช
12
พอใช
12
พอใช
9
พอใช
12
พอใช
14
พอใช
14
พอใช
13
พอใช
12
พอใช
11
พอใช
14
พอใช
13
พอใช
13
พอใช
13
พอใช
12
พอใช
12.46
พอใช
1.103

หลังทํากิจกรรม
คะแนนที่ได
ระดับพัฒนาการ
20
ดี
18
ดี
19
ดี
17
ดี
19
ดี
18
ดี
20
ดี
18
ดี
18
ดี
17
ดี
18
ดี
18
ดี
16
ดี
17
ดี
19
ดี
19
ดี
18
ดี
17
ดี
18
ดี
18
ดี
20
ดี
19
ดี
20
ดี
18
ดี
18.29
ดี
1.083

จากตารางที่ 1 แสดงผลจากการประเมินพัฒนาการดานรางกายของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรม แสดง
ใหเห็นวาเด็กปฐมวัยเมื่อไดรับการฝกฝนกิจกรรมนาฏศิลปไทย เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางดานรางกายที่ขึ้นกวากอนการฝก
กิจกรรมนาฏศิลปไทย ซึ่งมีผลตางของคะแนนมากที่สุดเทากับ 8 และผลตางของคะแนนที่นอยสุดเทากับ 4 และเด็กปฐมวัย
มีพัฒนาการด านรางกายอยูในเกณฑดี ซึ่งเมื่อเปรี ยบเที ยบคะแนนผลเชิงสถิ ติโดยรวมของการทดลองของพั ฒนาการดาน
รางกายของนักเรียนที่ไดรวมกิจกรรมนาฏศิลปไทย และมีพัฒนาการดานรางกายที่ดีขึ้น ผูวิจัยไดวิเคราะหออกเปนผลคาสถิติ
พื้นฐานดวย คาเฉลี่ย (×) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) และคาเปรียบเทียบ Paired t-test แบบ Dependent Semple
ออกเปนตารางดังนี้
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ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานกอน-หลังการทํากิจกรรม และผลการเปรียบเทียบคา Pair t-test แบบ
Dependent Semple
การทดลอง
กอนทํากิจกรรม

×
12.46

S. D.
1.103

หลังทํากิจกรรม

18.29

1.083

Paired t

Sig.

26.214

.000*

*แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 2 แสดงค าเฉลี่ ย กอนทํ ากิ จกรรมมี ค า เท า กับ (×= 12.46) ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท ากั บ
( S. D. = 1.103) และคาเฉลี่ยหลังทํากิจกรรมมีคาเทากับ (× = 18.29) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ (S. D. = 1.083)
และมี ค า Paired t เท ากับ 26.214 ซึ่ง แสดงให เ ห็ นวาหลั ง ทํ ากิจกรรมมี ค าเฉลี่ ย มากกวากอนทํ ากิจกรรมแตกต า ง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สรุปและอภิปรายผล
จาการศึกษา การใชนาฏศิลปไทยเพื่อสงเสริมพัฒนาการดานรางกายของเด็กปฐมวัย โดยใชแบบประเมินพัฒนาการ
ดานรางกายกอนและหลังการใชกิจกรรมนาฏศิลปไทย ของนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2559 พบวา การใชแผนการจัดกิจกรรมนาฏศิลปไทยสามารถชวยสงเสริมพัฒนาการดานรางกายใหดีขึ้นไดจริง ซึ่ง
มีคะแนนของแบบประเมินพัฒนาการดานรางกายกอนและหลังการใชกิจกรรมนาฏศิลปไทยมีผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
ผูวิจัยพบประเด็นในการอภิปรายผล ดังนี้
1. จากขอคนพบตามวัตถุประสงคขอที่ 1 พบวาการใชนาฏศิลปไทยสามารถสงเสริมพัฒนาการดานรางกายของเด็ก
ปฐมวัยหลังจากการจัดกิจกรรมนาฏศิลปไทยมีคะแนนที่ดีขึ้นกวากอนการจัดกิจกรรม ทําใหพัฒนาการทางดานรางกายหลัง
การจัดกิจกรรมนาฏศิลปสูงกวากอนการเรียน เนื่องจากกิจกรรมนาฏศิลปเปนกิจกรรมที่เด็กไดเคลื่อนไหวรางกายของตนเอง
ตามจังหวะ ทํานองเพลง และเคลื่อนไหวรางกายอยางตอเนื่องในระยะเวลาไมสั้น ไมยาวจนเกินไป มีเนื้อเพลงที่เขาใจงาย
สามารถร อ งเพลงตามได อ ย า งเพลิ ด เพลิ น สนุ ก สนาน และจากการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมนาฏศิ ล ป ไ ทยได ข อ ค น พบว า
ทานาฏศิลปไทยหลาย ๆ ทา สามารถพัฒนากลามเนื้อไดมากกวา 1 มัด และยังพัฒนาไปพรอม ๆ กันทั้งกลามเนื้อมัดใหญ
และกลามเนื้อมัดเล็กอีกดวย สอดคลองกับแนวคิดของ ฉัตรสุดา เธียรปรีชา (อางถึงในชุลีรัตน สมราง, 2553, หนา 118)
กลาววา การเคลื่อนไหวและจังหวะเปนอีกหนึ่งกิจกรรมที่ชวยพัฒนาความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดใหญ และกลามเนื้อ
มัดเล็กใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น แสดงใหเห็นวากิจกรรมนาฏศิลปไทยสามารถพัฒนากลามเนื้อของเด็กปฐมวัยไดซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยเชิงทดลองของ อัจฉราภรณ สุดจิตต (2540) ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบพัฒนาการทางรางกายของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมดนตรี-นาฏศิลปกับกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ ผลการวิจัยพบวา ผลพัฒนาการทางรางกายของ
เด็ ก ปฐมวัย ที่ ไ ด รั บ การจัด กิจกรรมดนตรี -นาฏศิ ล ป กับ กิ จกรรมการเคลื่ อนไหวและจั ง หวะกอ นและหลั ง แตกต า งกั น
อย างมี นัย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 และเด็ กที่ ไ ด รั บ การจัด กิจกรรมดนตรี -นาฏศิ ล ป มีพั ฒ นาการทางร างกายสู ง กวา
เด็กที่ไดรับการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ซึ่งสามารถสงเสริมพัฒนาการดานรางกายใหมีความแข็งแรง มีการทํางาน
ของกลามเนื้อที่ดียิ่งขึ้น เชน ทักษะการเดิน การทรงตัว การยืน การวิ่ง การกระโดด การตัดกระดาษและการลากเสนเปนตน
ทําใหการทํากิจกรรมตาง ๆ มีความคลองแคลว มั่นคง และแมนยํามากยิ่งขึ้น
2. จากข อค นพบตามวัต ถุ ป ระสงค ข อที่ 2 เปรี ย บเที ย บพั ฒ นาการด านร างกายของเด็ กปฐมวัย กอนและหลั ง
การจัดกิจกรรม พบวา ผลพัฒนาการทางดานรางกายของเด็กปฐมวัยหลังทํากิจกรรมนาฏศิลปไทยสูงกวากอนการทํากิจกรรม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 ซึ่ง Gesall (อางถึงใน ทิศนา เขมมณี และคณะ, 2536, หนา60 – 61) กลาววา พัฒนาการ
ดานรางกายเปนความสามารถในการใชกลามเนื้อและอวัยวะตางๆ ซึ่งตองอาศัยกระบวนการทํางานของระบบประสาทสมอง
และการเคลื่ อนไหวร างกายประกอบกัน ซึ่ง ลั กษณะสํ าคั ญ ประการหนึ่ง ของเด็ กปฐมวัย คื อ การเปลี่ ย นแปลงทางการ
เคลื่ อนไหวที่ เกิด ขึ้นในระยะต างๆ (วุฒิภ าวะ) รวมทั้งครอบคลุม ถึงความสามารถในการบังคั บอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย
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ซึ่งกิจกรรมนาฏศิลปไทยเปนกิจกรรมที่ตองลงมือปฏิบัติจริง และปฏิบัติซ้ํา ๆ หลาย ๆ ครั้ง สอดคลองกับแนวคิด จอรน ดิวอี้
(อางถึงในทิศนา แขมมณีและคณะ, 2536, หนา 69-71) กล าววา การเรียนรูจากประสบการณตรง ผานการกระทําลงมื อ
ปฏิบัติกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือการไดปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่มีความหมายตอตนเอง แลวสรางเปนองคความรูของ
ตนเองขึ้นมา หรือที่เรียกวา “Learning by doing” หรือการเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง และสอดคลองกับกฎแหงการเรียนรู
ของธอรนไดค (อาวถึงใน อุไรวรรณ โชติชุษณะ, 2547, หนา72) กลาววา ถาเด็กไดกระทําหรือฝกฝนและทบทวนบอยๆ ก็จะ
กระทําไดดีและเกิดความชํานาญขึ้น สงเสริมใหกลามเนื้อสามารถสรางเสนใยของกลามเนื้อขยายขนาดใหญมากขึ้น ทําใหการ
ทํากิจกรรมตาง ๆ นักเรียนสามารถปฏิบัติไดระยะเวลายาวนานขึ้น ซึ่งเรียกลักษณะแบบนี้วา ความทนทาน และถามีการ
ฝ ก ฝนอย า งต อเนื่ อ งไปเรื่ อย ๆ ก็ จ ะเกิด ความแข็ ง แรง และความมั่ น คงของกล า มเนื้ อ สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
ละไม สี หาอาจ (2551) ศึกษาเรื่อง การสง เสริ มพัฒ นาการดานรางกายของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิ ง
สรางสรรค ซึ่งผลการวิจัยพบวา การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสรางสรรค สามารถสงเสริ มพัฒนาการดานรางกายของเด็ ก
ปฐมวัยโดยมีคะแนนกอน-หลังแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งพัฒนาทักษะดานการยืน การเดิน การวิ่ง
การกระโดด ซึ่งกิจกรรมสามารถสงเสริมพั ฒนาของเด็กปฐมวัย ได ทําใหมีการทํางานของร างกายที่แ ข็งแรง คลองแคล ว
มั่นคง กระฉับกระเฉง มีการทํางานประสานสัมพันธกันดี ขึ้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะสงเสริมใหเด็กมีกิจกรรมที่ เคลื่อนไหว
รางกายซึ่งจะตองสอดคลองกับธรรมชาติพัฒนาการของเด็กแตละระดับพัฒนาการโดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดแก การ
มอง การฟง การลูบคลําสัมผัส การชิม ตลอดจนการดม เพื่อกระตุนใหเด็กเกิดพัฒนาการไปตามขั้นตอนอยางเหมาะสม และ
สงเสริมพัฒนาการดานรางกายใหมีความแข็งแรง และสมบูรณครบตามพัฒนาการของเด็กตามวัย
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
จากการทําวิจัยเรื่อง การใชนาฏศิลปไทยเพื่อสงเสริมพัฒนาดานรางกายของเด็กปฐมวัย มีขอเสนอแนะ ดังนี้
1.1 ควรศึกษาการใชนาฏศิลปไทยเพื่อพัฒนากลามเนื้อ โดยกําหนดขอบเขตของกลุมตัวอยางในวัยที่
แตกตางกัน
1.2 ควรศึกษาการใชนาฏศิลปไทยเพื่อพัฒนาทักษะดานอื่นๆของเด็กปฐมวัย เชน พัฒนาการดานสังคม
และการดูแลตนเอง พัฒนาการดานภาษากาย และพัฒนาการดานอารมณ เปนตน
1.3 ควรใชแบบวัดประเมินพัฒนาการดานรางกายดวยเครื่องมือทางการแพทย เพื่อใหไดผลการ
พัฒนาการทางดานรางกายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. ขอเสนอสําหรับการทํางานวิจัยครั้งตอไป
2.1 จากการวิจัยพบวา การใชนาฏศิลปเพื่อสงเสริมพัฒนาการดานรางกายของเด็กปฐมวัย สามารถชวย
สงเสริมพัฒนาการดานรางกายไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น หากจัดกิจกรรมนาฏศิลปไทยใหมีระยะเวลาการทดลองที่เหมาะสม และ
สอดคลองกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
2.2 จากการวิจัยพบวา การจัดกิจกรรมนาฏศิลปไทยสําหรับเด็กปฐมวัย ควรคํานึงถึงสถานที่การจัด
กิจกรรมใหบริเวณที่เอื้อต อการเรียนรู เชน หองเรียนที่มีบริเวณกวางขวาง เปนสัดสวน และปราศจากสิ่งรบกวน ทําให
ผูเรียนมีสมาธิมากยิ่งขึ้น
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วิโรฒ.
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กระบวนการแกปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําดวยรูปแบบการแลกเปลี่ยนผลผลิต
ตามการบริหารจัดการโดยสหกรณการเกษตรเมืองสุราษฎรธานี จํากัด
และสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา กระบวนการแกปญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําดวยรูปแบบการแลกเปลี่ยน
ผลผลิต ตามการบริหารจัดการของสหกรณการเกษตรเมื องสุราษฎรธานี จํากัด และสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด
ในการใชแนวคิด หลักการ ขั้นตอนในการดําเนินงานและอุปสรรคที่พบ เพื่อเสนอแนวทางในการสงเสริมการแกไขปญหาราคา
ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําดวยระบบเครือขายสหกรณ โดยเก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึกจากผูจัดการ ผูชวย
ผูจัดการ ประธานกรรมการสหกรณการเกษตรเมืองสุราษฎรธานี จํากัด ผูจัดการสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด และผูนํา
กลุมผูผลิตลองกองที่มีปญหาราคาผลผลิตตกต่ําทั้ง 3 กลุม ทีมีสวนสําคัญในโครงการลองกองแลกขาว
ผลการศึกษาพบวา สหกรณการเกษตรทั้งสองแหงใชระบบเครือขายสหกรณ โดยใชรูปแบบการแลกเปลี่ยนผลผลิต
เกษตรกรที่ประสบปญหาไดรับประโยชนหลายดาน เชน สามารถกําหนดราคาโดยกลุมผูผลิตเอง สามารถจําหนาย ระบาย
ผลผลิ ต ออกนอกพื้นที่ ไ ด รวมถึ ง เป นการสร างเครื อข ายอีกด วย ซึ่ง มี การดํ าเนินการดั งนี้ ขั้ นตอนที่ 1 การตกลงปริ ม าณ
คุณภาพ และราคา ขั้นตอนที่ 2 การนัดวันขนสงและการรวบรวมผลผลิต ขั้นตอนที่ 3 การขนสงและแลกเปลี่ยนผลผลิต และ
ขั้นตอนที่ 4 การกระจายผลผลิตที่แลกเปลี่ยน ในสวนของปญหาและอุปสรรคพบวาตะกราในการบรรจุมีไมเพียงพอตอความ
ตองการเนื่องจากสหกรณการเกษตรเมื องสุ ราษฎร ธานี จํากัด ไม เ คยประกอบธุร กิจด านผลไม ม ากอน จากผลการวิจัย มี
ขอเสนอแนะดั ง นี้ เกษตรกรควรรวมกลุ ม เพื่อการจัด การและการต อรองราคา ผู จัด การสหกรณการเกษตรต าง ๆ ควรมี
อุดมการณและการบริหารงานเพื่อชวยเหลือสมาชิกเกษตรกรอยางแทจริง เกษตรกรและสหกรณการเกษตรควรรวมตัวกันเปน
เครือขาย เพื่อประโยชนในการจัดการผลผลิตทางการเกษตรในดานการกระจายสินคาและการกําหนดราคาใหนําตลาดโดยไม
ผานพอคาคนกลาง
คําสําคัญ: ราคาผลผลิตตกต่ํา, การแลกเปลี่ยนผลผลิต, สหกรณการเกษตร, สุราษฎรธานี, เกษตรวิสัย
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Abstract
A study of Process Solutions for Agricultural Production Slump with Product Exchange Managed
by The Surat Thani Agricultural Cooperatives Ltd. and Kasetwisai Agricultural Cooperatives Ltd. There are
concepts, principles, procedures and obstacles.
Its objective aims to contribute better the problem of agricultural production slump through
cooperative network. The researcher collected data by using in-depth interview from the Manager,
Assistant manager, Chairman of the board The Surat Thani Agricultural Cooperatives Ltd., Manager of The
Kasetwisai Agricultural Cooperatives Ltd. and Leader of the Longong producer group which is facing low
price pressure in all three groups. An important part of The Longong Rice Exchange Project.
According to the research result, The Surat Thani Agricultural Cooperatives Ltd. and Kasetwisai
Agricultural Cooperatives Ltd also help solve the problem of agricultural production slump through
cooperative network with product exchange. The farmers which is facing low price received the following
benefits such as can be priced fairly by the manufacturers themselves, they can distribute and drain all 3
groups of products out of the area and including networking. Has been implemented 4 steps are as
follows: Step 1 Quality and price agreements, Step 2 Transportation dates and collection, Step 3
Transportation and exchange, Step 4 Product exchange distribution. Found problems and obstacles The
Longong basket is insufficient to meet demand. Because The Surat Thani Agricultural Cooperatives Ltd.
never had fruit business before.
In conclusion, this research suggested that the responsible farmers should combine for effective
management and bargaining. The Managers of Agricultural Cooperatives should have the ideals and
management to assist the farmers. The farmers and agricultural cooperatives should network together for
the sake of handling agricultural production in distribution and pricing to bring the market without
intermediaries.
Keywords: Agricultural Production Slump, Product Exchange Managed, Agricultural Cooperative,
Surat Thani, Kasetwisai
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บทนํา
การพัฒนาประเทศระบบเศรษฐกิจนับเปนปจจัยที่สําคัญ และภาคเกษตรมีบทบาทอยางยิ่งตอระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศเนื่ อ งจากเกี่ ย วข อ งกั บ คนจํ า นวนมาก เป น แหล ง ผลิ ต เพื่ อ ความมั่ น คงด า นอาหาร เป น ฐานวั ต ถุ ดิ บ ให กั บ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ สรางรายไดใหกับประเทศ รวมทั้งยังเปนวิถีชีวิต แหลงภูมิปญญาและวัฒนธรรมที่สืบมานาน
การพัฒนาภาคเกษตรใหยั่งยืนจึงเปนหัวใจของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,
2554) จากแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแหง ชาติหลายๆฉบั บไดให ความสํ าคั ญกับ บทบาทของภาคเกษตร รัฐบาลหรื อ
หนวยงานภาครัฐจึงใหการสนับ สนุนหรือชวยเหลือภาคเกษตรใหมีเสถียรภาพดานราคาเพื่อความมั่นคงทางดานรายไดของ
เกษตรกร (อาคม เติมพิทยาไพสิฐ, 2557) โดยอดีตที่ผานมามีการสนับสนุนการรวมกลุมของเกษตรกรและขบวนการสหกรณ
จนเป นนโยบายเร งดวนของรัฐ บาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณส นับสนุนใหนําระบบสหกรณมาเปนแนวทางในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2552)
ปจจุบั นภาคการเกษตรประสบป ญ หาโครงสร างการตลาด การแข ง ขั นทางเศรษฐกิจ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ราคาสินคาเกษตรตกต่ําลวนสงผลกระทบอยางมากโดยเฉพาะปญหาราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ําที่ภาคเกษตร
ประสบอยูเปนประจํามายาวนาน สาเหตุหลักๆคือผลผลิตออกมามากเกินความตองการของตลาดและขาดหนวยงานที่ชวยวาง
แผนการผลิตใหแกเกษตรกร (สายพิณ ชินตระกูลชัย, 2552) ปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําสงผลกระทบตอความ
เปนอยูของเกษตรกรเปนอย างมาก จนมีปรากฏการณใ นการแกป ญหาโดยการนําผลผลิตมาแลกเปลี่ยนกันโดยการบริหาร
จัดการของสหกรณการเกษตรเมืองสุราษฎรธานี จํากัด และสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด อันเกิดมาจากปญหาราคา
ผลผลิตลองกองตกต่ําของกลุมเกษตรกรที่ไมไดเปนสมาชิกของสหกรณการเกษตรเมืองสุราษฎรธานี จํากัด และปญหาราคา
ขาวหอมมะลิที่สงผลตอการระบายผลผลิตของสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด ซึ่งเปนการแกปญหาที่ไดผลเปนที่นาพอใจ
ทั้งกลุมเกษตรกรที่ประสบปญหาและสหกรณการเกษตรทั้งสองแหงรวมถึงไดรับความสนใจจากสื่อ ประชาชน และภาครัฐ
ผูวิจัย สนใจที่จะศึกษา กระบวนการแกไ ขปญหาราคาผลผลิต ทางการเกษตรตกต่ํ าของสหกรณการเกษตรเมืองสุ
ราษฎรธานี จํากัด และสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด มีหลักการ แนวคิด วิธีการดําเนินงาน อุปสรรคของการแกไ ข
ปญหา แนวทางขอตกลงใดที่เปนที่ยอมรับทั้งสองฝาย เพื่อความเขาใจถึงปญหา เขาใจหลักการและรูปแบบกระบวนการแกไข
ปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําดวยความรวมมือของสหกรณทั้งสอง โดยผูวิจัยมุงเนนศึกษาสหกรณการเกษตรเมืองสุ
ราษฎรธานี จํากัด เป นผู ริ เ ริ่ม โครงการ และศึ กษาสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด ในฐานะคู ร วมตกลงในการร วม
แกปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษา หลักการ แนวคิด ในการแกปญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําของสหกรณการเกษตรเมืองสุราษฎร
ธานี จํากัด และสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด
2. เพื่อศึกษา ขั้นตอน วิธีการดําเนินงาน และอุปสรรคในการแกไขปญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําของสหกรณ
การเกษตรเมืองสุราษฎรธานี จํากัด และสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยนี้วิจัยเปนการศึกษากระบวนการแกปญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําดวยรูปแบบการแลกเปลี่ยนผลผลิต
ตามการบริหารจัดการของสหกรณการเกษตรเมืองสุราษฎรธานี จํากัด และสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด เนื่องจากเปน
เหตุการณเฉพาะหนาในการแกไขปญหาและมีผูเกี่ยวของนอยการตัดสินใจอยูที่ผูนําหรือตัวแทนเปนหลัก ซึ่งจะเนนสหกรณ
การเกษตรเมืองสุราษฎรธานี จํากัด เนื่องจากเปนพื้นที่เริ่ม ตนของปญหาและการแกไข อีกทั้งขอจํากัดทางดานผลผลิตทาง
การเกษตรที่มีอายุสั้นกวา และเปนเหตุการณที่มีความเชื่อมโยงสองพื้นที่จากโครงการลองกองแลกขาว
ผูวิจัยจึงเลือกพื้นที่แบบเจาะจงโดยใชขอมูลจากกรมสงเสริมสหกรณ ไดแก สหกรณการเกษตรเมืองสุราษฎรธานี
184/6 ถนนตลาดใหม ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84000 และสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด 206
หมู 2 ถนนปทมานนท ตําบลดงครั่งใหญ อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด 45150 (กรมสงเสริมการเกษตร,2559) และ
ผูวิจัยไดกําหนดผูใหขอมูลสําคัญจากการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง โดยกําหนดคุณสมบัติดังนี้
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1. เจาหนาที่ แ ละคณะกรรมการสหกรณ การเกษตรเมื องสุ ร าษฎร ธานี จํากัด ต องเป นผู ที่ มี ค วามสํ าคั ญ ในการตั ด สิ นใจ
ดําเนินการแกไขปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา จากโครงการลองกองแลกขาว
2. ตองมีระยะเวลาในการทํางานในสหกรณการเกษตรเมืองสุราษฎรธานี จํากัด อยางนอย 1 ป
3. ผูนํากลุมผลิตลองกองที่ มีสวนรวมในการตกลงกําหนดแนวทางในการแกไขปญ หาราคาผลผลิ ตทางการเกษตรตกต่ําของ
สหกรณการเกษตรเมืองสุราษฎรธานี จํากัด จากโครงการลองกองแลกขาว
4. เจาหนาที่สหกรณการเกษตรวิสัยที่มีสวนรวมในการตกลง เจรจา และกําหนดแนวทางในฐานะคูตกลงของการแลกเปลี่ยน
ผลผลิตในการแกไขปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา จากโครงการลองกองแลกขาว
ผูวิจัยกําหนดผูใหขอมูลสําคัญจากการเลือกตัวอยางแบบแบบเจาะจงตามคุณสมบัติ ได 7 ราย ดังนี้
1. ผูจัดการสหกรณการเกษตรเมืองสุราษฎรธานี จํากัด 1 ราย
2 .ผูชวยผูจัดการสหกรณการเกษตรเมืองสุราษฎรธานี จํากัด 1 ราย
3. ประธานกรรมการสหกรณการเกษตรเมืองสุราษฎรธานี จํากัด 1 ราย
4. ผูจัดการสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด 1 ราย
5. ผูนํากลุมผูผลิตลองกองที่เกิดปญหาราคาผลผลิตตกต่ําทั้ง 3 กลุมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี 3 ราย ไดแก ผูนํากลุมผลิต
ลองกองกาญจนดิษฐ 1 ราย ผูนํากลุมผลิตลองกองบานนาสาร 1 ราย และผูนํากลุมผลิตลองกองไชยา 1 ราย
ทั้งนี้ผูใหขอมูลอนุญาตและยินดีใหใชชื่อและนามสกุลของผูใหขอมูลแตละคนในการศึกษาครั้งนี้
การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. การรวบรวมขอมูลดานเอกสาร
การเก็บรวบรวมขอมูลเอกสาร ซึ่งเปนขั้นตอนแรกของการศึกษาวิจัยโดยการอานหนังสือ ตํารา เอกสาร บทความ
และงานวิจัยต างๆที่ เกี่ย วข อง กอนการลงพื้ นที่ เ ก็บ รวบรวมขอมู ลภาคสนามต อไป โดยมี สถานที่ ค นควา ไดแ ก ห องสมุ ด
เว็บไซตตางๆ และสถานที่ตางๆที่เปนแหลงขอมูล
2. การสัมภาษณเชิงลึก
การเก็บ รวบรวมขอมูลจากการสั มภาษณแบบเจาะลึก โดยผูวิจัย ไดกําหนดแนวคํ าถามในประเด็ นตางๆ ที่อิงจาก
กรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อเปนเครื่องนําทางในการสัมภาษณ ผูใหขอมูลสามารถใหขอมูลแบบปลายเปด บอกเลาขอมูลตาม
เหตุการณและกระบวนการทํางานหรือสามารถแสดงทัศ นะและข อเสนอแนะตามประเด็นต างๆ โดยผูวิจัยไดกําหนดแบบ
สัมภาษณกึ่งโครงสราง ในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวน และตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยผูวิจัยได
กําหนดแบบสั ม ภาษณออกเป น 7 ส วน เพื่ อสั ม ภาษณกลุ ม ตั วอย างทั้ ง 2 กลุ ม คื อผู นําเกษตรกร และเจาหนาที่ ส หกรณ
การเกษตรดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูใหสัมภาษณ
สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับสภาพปญหาเรื่องผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ของสหกรณ
สวนที่ 3 คํ าถามเกี่ยวกับที่มาของการแกปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา ดวยวิธีการแลกเปลี่ยนผลผลิ ต
และความสัมพันธของเครือขายสหกรณการเกษตรเมืองสุราษฎรธานี จํากัด และสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย
สวนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด ที่เกี่ยวของในการแกไขปญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํ าดวยวิธีการ
แลกเปลี่ยนผลผลิต
สวนที่ 5 คําถามเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการในการกําหนดแนวทางในการแกปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร
ตกต่ํา ดวยวิธีการแลกเปลี่ยนผลผลิต
สวนที่ 6 คําถามเกี่ยวกับอุปสรรคในการแกปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา ดวยวิธีการแลกเปลี่ยนผลผลิต
สวนที่ 7 แนวคําถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะ ในการแกปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา ครั้งตอไป
3. การสังเกต
เปนการสังเกตแบบไมมีสวนรวม โดยสังเกตการทํางาน สภาพแวดลอม และการใหบริการของสหกรณการเกษตรทั้ง
สองแหง
4. การจดบันทึก และการบันทึกเสียง
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ผูวิจัยจะจดขอมูลบันทึกเนื้อหาสาระที่ไดและบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณรวมถึงถายภาพขณะการทํางานและ
การสัมภาษณอีกดวย
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลขอความและรายละเอียดที่ไดมาจากแนวขอคําถาม ตามประเด็นตางๆ
ที่ไดจากการสัมภาษณเ ชิงลึก และการสั งเกตโดยไมมีอคติเกี่ย วกับกระบวนการแกปญ หาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําดวย
รูปแบบการแลกเปลี่ยนผลผลิตตามการบริหารจัดการของสหกรณการเกษตรเมืองสุราษฎรธานี จํากัด และสหกรณการเกษตร
เกษตรวิสัย จํากัด ขอมูลสวนใหญที่นํามาวิเคราะหจะเปนขอความบรรยายที่ถอดจากการสัมภาษณเชิงลึกและการจดบันทึก
โดยการจําแนกขอมูลใหเปนระบบเพื่อใหเขาใจในสิ่งที่เกิดจากการสัมภาษณ และใชการวิเคราะหสรุปอุปนัย โดยการนําขอมูล
ที่ไดจากเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะหเพื่อใหไดขอสรุปที่ถูกตองและครบถวนตามประเด็นที่ตองการ
ผลการวิจัย
ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยออกเปน 3 ประเด็น คือ หลักการหรือแนวคิดในการแกปญหา ขั้นตอนในการดําเนินการแกไข
ปญหา และปญหาหรืออุปสรรค ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. หลักการหรือแนวคิดในการแกปญหา
หลักการแลกเปลี่ยนผลผลิต เปนหลักการที่สหกรณการเกษตรเมืองสุราษฎรธานี จํากัด และสหกรณการเกษตร
เกษตรวิสัย จํากัด นํามาชวยเหลือเกษตรกรในการแกปญหาราคาผลผลิตตกต่ําและไมสามารถกระจายผลผลิตได โดยแตละ
พื้นที่มีผลผลิตที่แตกตางกันพื้นที่สหกรณการเกษตรเมืองสุราษฎรธานี จํากัด มีผลไมลองกองที่มีปริมาณมากและมีคุณภาพแต
ไมสามารถขายไดใ นราคาที่เ ปนธรรม สวนสหกรณการเกษตรเกษตรวิสั ย จํากัด มีขาวหอมมะลิ คุณภาพดี ซึ่งเป นผลผลิต ที่
ประชากรในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานีมีความตองการบริโภค เมื่อสหกรณทั้งสองประสบปญหาจึงหาทางแกไขรวมกัน จึงใช
หลักการแลกเปลี่ยนผลผลิตกันเพื่อชวยเหลือเกษตรกรผูผลิตลองกองในพื้นที่สหกรณการเกษตรเมืองสุราษฎรธานี จํากัดและ
เปนการระบายขาวออกจากโกดังในพื้นที่สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัยจํากัด ซึ่งสหกรณทั้งสองมิไดใหความสําคัญตอมูลคา
หรือกําไร แตเนนที่การชวยเหลือเกษตรกรเปนสําคัญ
แนวคิดเกี่ยวกับเครือขาย มีสวนสําคัญในการแกปญหาผลผลิตทางการเกษตรตางๆจําเปนตองใชความรวมมือ
และการแกปญ หาที่ร วดเร็ว เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรมีขอจํากัด ในด านเวลาอายุการเนาเสียและปริ มาณที่มากยิ่ง มี
เครือขายกวางและมากเทาใดการกระจายผลผลิตและการแกปญหาจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในกรณีสหกรณการเกษตรเมือง
สุราษฎรธานี จํากัด ใชเครือขายที่มีชวยในการกระจายขาวสารที่แลกมาจากสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด โดยกระจาย
ใหกับสมาชิกและเครือขายที่ตองการขาวไปบริโภคและคาขายตอ สวนกรณีสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด ที่รับแลก
ลองกองมาก็ใชเครือขายกระจายลองกองซึ่งเปนผลผลิตทางการเกษตรที่มีอายุจํากัด โดยการสอบถามเครือขายที่สหกรณมี
หนวยงานตางๆ บุคคลที่สนใจหรือตองการซื้อลองกองราคาถูกและคุณภาพดี เปนการใชเครือขายในการชวยกระจายผลผลิตที่
รับมา อยางมีประสิทธิภาพเปนระบบ และรวมกันแกปญหาในเครือขายดวยกันเอง
2. ขั้นตอนในการดําเนินการแกไขปญหา
ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยขั้นตอนในการดําเนินการแกไขปญหาออกเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การตกลงปริมาณ คุณภาพ และราคา ผูจัดการสหกรณการเกษตรเมืองสุราษฎรธานี จํากัด เรียก
ประชุมตัวแทนกลุมผูผลิตลองกองทั้ง 3 กลุม เพื่อชี้แจงและสอบถามปริมาณผลผลิตที่สามารถเก็บเกี่ยวไดโดยกําหนดคุณภาพ
เปนหลักสําคัญโดยกําหนดตองเปนลองกองคุณภาพเบอร 1 และเบอร 2 เทานั้น สวนราคาขายใหกลุมผูผลิตเปนผูกําหนด
ราคาเองเมื่อทราบปริมาณและราคาผลผลิตที่สามารถเก็บเกี่ยวไดจากตัวแทนกลุมผูผลิต ผูจัดการสหกรณการเกษตรเมืองสุ
ราษฎรธานี จํากัด จึงแจงจํานวนลองกองที่ตองการแลกเปลี่ยนใหแกผูจัดการสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด
ขั้นตอนที่ 2 นัดวันขนสงและการรวบรวมผลผลิต เมื่อผูจัดการสหกรณการเกษตรเมืองสุราษฎรธานี จํากัด ทราบ
วันเก็บเกี่ย วจากตัวแทนกลุมผูผลิ ตลองกองเปนที่เรียนร อยแลว ก็จะนัดวันขนสงกับผูจัดการสหกรณการเกษตรเกษตรวิสั ย
จํากัดเพื่อใหสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด ขนขาวสารลงมายังพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี ทางดานสหกรณการเกษตร
เมืองสุราษฎรธานี จํากัด จะรวบรวมผลผลิตจากตัวแทนกลุมผูผลิตทั้ง 3 ใหทันกันกับขาวจากสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย
จํากัด มาสง
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ขั้นตอนที่ 3 การขนสงและแลกเปลี่ยนผลผลิต สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด เปนผูรับผิดชอบเรื่องการ
ขนสง และค าน้ํามั นทั้งหมด โดยสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด มีรถบรรทุกสินคาเปนของตนเองบรรทุกขาวสารจาก
จังหวัดรอยเอ็ดนํามาสงที่จังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อถึงที่หมายก็จะถายขาวสารลงและขนลองกองกลับไปยังจังหวัดรอยเอ็ด
ขั้นตอนที่ 4 การกระจายผลผลิตที่ แลกเปลี่ย น สหกรณการเกษตรทั้ง สองแห งจะใช เครือข ายที่ตนเองมีกระจาย
ผลผลิตที่แลกเปลี่ยนมา
3. ปญหาหรืออุปสรรค
สืบเนื่องจากสหกรณไมเคยทําธุรกิจการคาขายผลไมจึงไมมีตะกราสําหรับบรรจุลองกอง เชน กลองพลาสติกที่เปน
ของตั วเอง สหกรณการเกษตรเมื องสุ ร าษฎร ธานี จํากัด ต องไปยื ม ของเพื่ อนสหกรณอื่น ๆ ที่ ไ มไ ด ใ ช ต ะกร าในช วงการ
แลกเปลี่ยน ทําใหเกิดปญหาจากการตองจัดหาตะกราสําหรับบรรจุลองกอง
4. แนวทางในการพัฒนาระบบสหกรณการเกษตร
จากการวิจัยพบวาการสรางเครือขายรวมกันระหวางสหกรณการเกษตร ชวยทําใหการแกไขปญหาดานผลผลิตทาง
การเกษตรของสมาชิกในสหกรณการเกษตรประสบผลสําเร็จเปนอยางดี เนื่องจากในแตละพื้นที่จะมีผลผลิตที่แตกตางกัน และ
การต องการผลผลิตในแตล ะพื้นที่ยอมมีความหลากหลายและแตกตางกัน ผลผลิ ตจากพื้นที่ (ก) ที่มี มากเกินจนเกิด ปญหา
อาจจะเปนผลผลิตที่พื้นที่ (ข) มีความตองการ ในขณะที่กันผลผลิตจากพื้นที่ (ข) ที่มีมากเกินจนเกิดปญหา อาจจะเปนผลผลิต
ที่พื้ นที่ (ก) มีค วามต องการเช นกัน ดั งนั้นการสรางเครือขายร วมกันจะทํ าให เกิดการนําผลผลิต ที่ มีป ญหาจากพื้ นที่ (ก)
แลกเปลี่ยนกับผลผลิตที่มีปญหาจากพื้นที่ (ข) เนื่องจากพื้นที่ (ก) ตองการผลผลิตของพื้นที่ (ข) และ พื้นที่ (ข) ก็ตองการ
ผลผลิตของพื้นที่ (ก) เชนกัน ทําใหเกิดการแกปญหารวมกัน จากการชวยเหลือภายในเครื อขายสหกรณ แตสมาชิกภายใน
เครือขายตองมีความจริงใจและการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณอยางแทจริง
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยพบวาการสรางเครือขายรวมกันระหวางสหกรณการเกษตร ชวยทําใหการแกไขปญหาดานผลผลิต
ทางการเกษตรของสมาชิกในสหกรณการเกษตรประสบผลสําเร็จเปนอยางดี เนื่องจากในแตละพื้นที่จะมีผลผลิตที่แตกตางกัน
และการต อ งการผลผลิ ต ในแต ล ะพื้ นที่ ย อมมี ค วามหลากหลายและแตกต างกัน การการแกป ญ หาร วมกันด วยหลั กการ
แลกเปลี่ยนผลผลิตจึงเปนสิ่งที่นาสนใจแตการใชหลักการนี้สมาชิกภายในเครือขายตองมีความจริงใจตอกัน รักษาคุณภาพของ
ผลผลิตที่จะนํามาแลกเปลี่ยนใหมีคุณภาพ ลดการคํานึงถึงมูลคาผลกําไร แตเนนการชวยเหลื่อซึ่งกันและกันเปนสวนสําคัญ ซึ่ง
จากผลการวิจัยขางตนสามารถสรุปสวนสําคัญตางๆไดดังนี้
1. หลักการหรือแนวคิดในการแกปญหา
1.1 หลักการแลกเปลี่ยนผลผลิต จากการศึกษาแนวคิดการแลกเปลี่ยนผลผลิตของ ยศ สันตสมบัติ (2556) ได
กลาวไววา การแลกเปลี่ยนสินคาระหวางกลุมทําใหสังคมหรือชุมชนแหงหนึ่งสามารถนําเอาสินคาหรือทรัพยากรชนิดหนึ่งซึ่ง
กลุมตนมีอยางเหลือเฟอ ไปแลกกับสินคาหรือทรัพยากรชนิดอื่นๆ ซึ่งกลุมตนตองการและไมมี และมีการศึกษาปจจัยปจจัยใน
การแลกเปลี่ยนผลผลิตจากคณาจารยภาควิชาภูมิศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2533) ที่กลาววาปจจัย
ในการแลกเปลี่ยนผลผลิตประกอบดวย ผูผลิต ผูขาย ผูบริโภค สินคาที่แตกตาง ความตองการในการบริโภค เงินหรือเครดิต
และการขนสง ซึ่งสอดคลองกับ นิยพรรณ วรรณศิริ (2536) ที่กลาววาปจจัยในการแลกเปลี่ยนผลผลิตประกอบดวย คูแลก
ผลผลิตสวนเกิน การขยายตัวของพื้นที่และคูแลกเปลี่ยน และระบบตลาด
จากผลการวิ จัย การแลกเปลี่ ย นผลผลิ ต เพื่ อ ช ว ยเหลื อเกษตรกรเกิ ด ขึ้ นตรงตามป จ จัย ที่ ส นับ สนุ นให เ กิด การ
แลกเปลี่ ยนดังนี้ 1) ผลผลิตที่ แตกตางกัน สหกรณการเกษตรเมืองสุร าษฎรธานี จํากัด มีผ ลผลิ ตคื อลองกอง และสหกรณ
การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด มีผลผลิตคือขาวหอมมะลิ 2) ความตองการในการบริโภค สหกรณการเกษตรเมืองสุราษฎรธานี
จํากัด มีความตองการผลผลิตของสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด คือ ขาวหอมมะลิ และสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย
จํากัด มีมีค วามตองการผลผลิตของสหกรณการเกษตรเมื องสุราษฎรธานี จํากัด คือลองกอง 3) ปริม าณหรือคุณภาพของ
ผลผลิต ปริมาณของลองกองและขาวสารมีมากพอที่จะแลกเปลี่ยนกันไดแตในการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ปริมาณขาวจะมีมากกวา
ลองกอง แตไมใชสวนสําคัญ 4) คูแลกเปลี่ยน ในที่นี้คือ สหกรณการเกษตรเมืองสุราษฎรธานี จํากัด และสหกรณการเกษตร
เกษตรวิสัย จํากัด 5) การขนสง สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัดเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ทั้งหมด 6) เงินหรือ
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เครดิต ไมมีความสําคัญมากเทาใดนักเพราะจุดมุงหมายคือการชวยเกษตรกรเปนหลักแตถามีสวนขาดเกินทางสหกรณจะโดน
คืนใหกันดวยความยุติธรรม
1.2 แนวคิดเครือขาย จากการศึกษาแนวคิดเครือขายซึ่ง ปาริชาติ วลัยเสเถีย ร และคณะ (2543) กล าววา
เครือขาย เปนรูปแบบหนึ่งของการประสานงานของบุคคล กลุม หรือองคกรที่ตางก็มีทรัพยากรของตนเอง มีวิธีการมีเปาหมาย
และกลุมเปาหมายของตนเองเขามาประสานงานกันอยางมีระยะเวลา แมอาจไมไดมีกิจกรรมรวมกันอยางสม่ําเสมอแตมีการ
วางรากฐานเอาไว เมื่อฝายใดฝายหนึ่งมีความตองการที่จะขอความชวยเหลือหรือขอความรวมมือจากกลุมอื่นๆ เพื่อแกปญหาก็
สามารถติดตอกันได สอดคลองกับ รุงโรจน เพชระบูรณิน (2546 ) ที่กลาววา เครือขายมักเกิดขึ้นจากการเปนเครือขาย มี
ความคิดความเชื่อที่คลายคลึงกัน หรือประสบกับสภาพปญหาทางเศรษฐกิจเหมือนกันมากอนมารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิด ประสบการณไปจนถึงรวมกันแสวงหาทางเลือกใหมที่ดีกวาในการดํารงอยูของกลุมสมาชิก
จากผลการวิจัยสหกรณการเกษตรทั้งสองใชแนวคิดเครือขายในการชวยเหลือหรือกระจายผลผลิตทางการเกษตรที่มี
ปริมาณมากถาเพียงลําพังสหกรณเดี่ยวๆคงไมสามารถจัดการผลผลิตในปริมาณมาก ๆ ได อีกทั้งกลุมเกษตรกรผูผลิตลองกอง
ที่มีปญหาก็ไดเครือขายของสหกรณการเกษตรเมืองสุราษฏรธานี จํากัด ชวยเหลือไวเชนกัน จนภายหลังกลุมเกษตรกรผูผลิต
ลองกองเห็นความสําคัญของเครือขายจึงตองการสรางเครือขายรวมกับสหกรณการเกษตรเมืองสุราษฏรธานี จํากัด สอดคลอง
กับ เปาหมายของแนวคิดเครือขายที่หวัง ใหเกิดการขยายวงความสัมพันธใหกวางขวางขึ้น นําไปสูการขยายกิจกรรม ขยาย
ความชวยเหลือเกื้อกูลที่มีตอกัน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของแตละองคกรใหแสดงบทบาททั้งผูให และผูรับอยางเหมาะสม
2. ขั้นตอนในการดําเนินการแกไขปญหา
เปนขั้นตอนที่ตองใชการตัดสินใจ การดําเนินการที่รวดเร็วเนื่องจากลองกองเปนผลไมที่มีอายุสั้น การตัดสินทั้งหมด
จึงอยูที่ผูจัดการสหกรณการเกษตรทั้งสองแหงเปนสวนสําคัญ การเจรจาขอตกลงตางๆดําเนินไปดวยความเรงดวนแตขอสําคัญ
อยูที่การชวยเหลือเกษตรกรเปนสําคัญ เห็นไดจากการใหกลุมเกษตรกรเปนผูกําหนดราคาเองซึ่งขั้นตอนนี้เกษตรกรจะเปนฝาย
ได รับ ผลประโยชนอย างแท จริ ง ทางสหกรณการเกษตรเองก็มิไ ด หวัง ผลกําไรส วนต างแต อย างใด และทางผูผ ลิ ตเองก็ใ ห
ความสําคัญกับคุณภาพผลผลิตเปนอยางมาก ขั้นตอนที่ 1 การตกลงปริมาณ คุณภาพ และราคา จึงเปนไปอยางรวดเร็วเปน
ธรรมและมีทิศทางเดียวกัน ขั้นตอนที่ 2 การนัดวันขนสงและการรวบรวมผลผลิตและขั้นตอนที่ 3 การขนสงและแลกเปลี่ยน
ผลผลิต ทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของตางพรอมใจชวยเหลืออยางเต็มที่ซึ่งขั้นตอนทั้งสองนี้สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด มี
บทบาทสําคัญในเรื่องคาใชจายในการขนสง ขั้นตอนที่ 4 การกระจายผลผลิตที่แลกเปลี่ยน เปนไปตามประสิทธิภาพของแตละ
เครือขาย สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัดมีเครือขายของตนเองกวางและมากจึงไมสงผลกับปริมาณที่มากของลองกอง
แตสหกรณการเกษตรเมืองสุราษฎรธานี จํากัดแมมีเครือขายแตไมมากพอที่จะกระจายปริมาณขาวที่แลกเปลี่ยนมาได ซึ่งเปน
จังหวะพอดีที่กระแสขาวชวยชาวนาและการประชาสัมพันธโครงการลองกองแลกขาวมีหลายชองทาง ทําใหมีผูสนในชวยซื้อ
ขาวไปจนหมด ซึ่งขั้นตอนในการดําเนินการแกไขปญหาในสวนของกลุมเกษตรกรที่ประสบปญหามีความดีใจและพอใจเปน
อยางมากที่สหกรณการเกษตรเมืองสุราษฎรธานี จํากัด ใหการชวยเหลือ ไดกําหนดราคาเอง และมีแนวโนมสรางเครือขายกับ
สหกรณการเกษตรเมืองสุราษฎรธานี จํากัด เพื่อรวมกันแกปญหาเมื่อราคาผลผลิตตกต่ําในครั้งหนา
3. ปญหาหรืออุปสรรค
สืบเนื่องจากสหกรณไมเคยทําธุรกิจการคาขายผลไม การซื้อขายผลไมสวนใหญพอคาคนกลางจะนําตะกรามาเอง ทํา
ให เ กษตรกรส วนใหญ ไม มี ตะกร าบรรจุผ ลไมเ ป นของตนเอง อีกทั้ง ยั ง เป นการแกป ญ หาเฉพาะหนาที่ มี ความรวดเร็วและ
ระยะเวลากระชั้นชิดทําใหการจัดหาอุปกรณในการบรรจุผลผลิตไมเพียงพอ ซึ่งเจาหนาที่จากสหกรณและกลุมผูผลิตแกไขโดย
การขอยืมตะกราจากทองถิ่นอื่นมาทดแทนเฉพาะชวงเวลาที่ทองถิ่นอื่นยังไมมีความจําเปนตองใชตะกรา
ขอเสนอแนะ
1.ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 การรวมกลุมของเกษตรกรเปนผลดีตอเกษตรกรเอง และการสรางเครือขายมีสวนสําคัญอยางยิ่งเกษตรกรควรมีการ
รวมกลุมกันเพื่อเพิ่มอํานาจในการตอรองราคาผลผลิตและชวยเหลือซึ่งกันและกันในการแกปญหาตาง ๆ
1.2 หนวยงานสหกรณควรส งเสริมการสรางเครือขายระหวางสหกรณเพื่ อประสิท ธิภาพในการทํ างานและชวยกันแกไ ข
ปญหาในแตละพื้นที่ของตน เนื่องจากสหกรณเปนองคกรที่สามารถรวบรวม และเขาถึงประชาชนไดงาย
1.3 สหกรณการเกษตรอื่นๆควรนําสิ่งที่ไดจากการศึกษาดูงานจะสถานที่อื่นๆ มาปรับใชกับการบริหารจัดการกับสหกรณ
ของตนเอง เชนเดียวกับสหกรณการเกษตรเมืองสุราษฎรธานี จํากัด ที่ไดนํามาปรับใชจนทําใหสหกรณมีความเขมแข็ง
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1.4 การแลกเปลี่ยนผลผลิตทางการเกษตรของสหกรณทั้งสอง สามารถนําไปประยุกตใชในการแกปญหาราคาผลผลิตทาง
การเกษตรตกต่ําชนิดอื่นๆได โดยอาศัยเครือขายเปนสิ่งสําคัญ
1.5 เกษตรกรไมควรปลูกพืชผลแบบตามกระแสเพราะจะทําใหปริมาณการปลูกมีมากเมื่อถึงเวลาออกผลผลิต ผลผลิตจะมี
ปริมาณมากเกินจนเปนอีกสาเหตุที่ทําใหพอคาคนกลางฉวยโอกาสกดราคาผลผลิตได
2.ขอเสนอแนะในครั้งตอไป
2.1 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาปรากฏการณที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาหนึ่งขอมูลและรายละเอียดจึงหาไดยาก จึง
ควรศึกษาขอมูลใหครบถวนและมากกอนการศึกษา
2.2 ควรมีการศึกษาความยั่งยืนในการแกปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําดวยรูปแบบการแลกเปลี่ยนผลผลิตตาม
การบริหารจัดการโดยสหกรณการเกษตรเมืองสุราษฎรธานี จํากัด และสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด
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แมว : หนาที่เชิงสัญลักษณที่ปรากฏในประเพณีชีวติ ของคนไทย
ภาคภูมิ สุขเจริญ
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
email: beach6666@hotmail.com

บทคัดยอ
งานวิจั ย นี้เ ป นการศึ กษาเรื่ องแมว สั ต วที่ มี ค วามสั ม พั นธกับ วิ ถี ชี วิต ของคนไทย โดยมี วัต ถุ ป ระสงค เ พื่ อศึ กษา
ความสําคัญของแมวที่ปรากฏหนาที่เชิงสัญลักษณในประเพณีชีวิตของคนไทยตั้งแตประเพณีเกี่ยวของกับการเกิดจนถึงตาย ทั้ง
ในประเพณีหลวง และประเพณีราษฎร ผลการศึกษาพบหนาที่ของแมวเชิงสัญลักษณในลักษณะตางๆ ไดแก 1)อธิบายโดยการ
เปรียบเทียบเชิงสัญลักษณในขอควรปฏิบัติของการดําเนินชีวิต บางประการเชื่อมโยงไปถึงหลักคําสอนเรื่องการรักษาศีล 5 ใน
พุทธศาสนา 2) ความสงบเรียบรอยในพิธีกรรม 3) การเกิดอันตรายตอตนเองและคนรอบขาง 4) สรางความสบายใจใหกับ
ผูเขารวมและ 5) สรางความสามัคคี จากการเชื่อมโยงลักษณะของแมวเชิงสัญลักษณแสดงใหเห็นถึงความชาญฉลาดในโบราณ
อุบายของคนโบราณที่ใช การสั งเกตสู การสรางคติ ความเชื่อเชิ งสัญ ลักษณ สง ผลตอความเชื่อและขอปฏิ บัติ เกี่ย วกับแมวที่
ปรากฏในประเพณีชีวิตเปนกรอบการปฏิบัติและกลาวถึงสืบมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
คําสําคัญ: แมว, หนาที่เชิงสัญลักษณ, ประเพณีชีวิต
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Cat: symbolic functions found in Thai traditions
Pakpoom Sookcharoen
Thai department. Faculty of Humanities. Naresuan University
email: beach6666@hotmail.com

Abstract
This research focuses on a cat which has an important influence on Thai lifestyle. It aims to
investigate the importance of a cat in terms of symbolic functions found in Thai traditions, from birth to
death, and in Great tradition and Little tradition. The findings of the study show that a cat has many
symbolic functions. For example, 1) a cat is used to symbolically compare with practices for grateful living
that relates to the doctrine on the preservation of the five precepts in Buddhism, 2) maintain serenity in
the ritual, 3) protect oneself and others from harm, 4) make peace with the participants, and 5) create
harmony. This shows the wisdom of the ancient people who observed, made a connection, and created
symbolic beliefs, and this has a big influence on the beliefs and practices regarding a cat found in Thai
traditions from the past to the present.
Keywords: cat, symbolic functions, tradition
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บทนํา
แมวนับเปนสัตวอีกประเภทหนึ่งที่ไดรับความนิยมนํามาเลี้ยงที่บานในปจจุบัน ประโยชนของสัตวประเภทนี้มีทั้งชวย
กําจัด หนู เลี้ ย งเพื่ อความสวยงาม เพลิ ด เพลิน หรื อเป นเพื่ อนเมื่ อยามเหงา รวมทั้ ง เป นสัต วที่ ห าเลี้ ย งไดง ายในประเทศ
โดยเฉพาะแมวสายพันธุไ ทยตางๆ เหตุผลข างตนทําใหแ มวเป นสัตวที่ อยูคูกับคนไทยตั้งแตอดีต จวบจนถึงปจจุบัน ในพื้นที่
ปฏิบัติงานของผูวิจัยนั้นสังเกตเห็นไดวากลุมนิสิตนักศึกษานิยมเลี้ยงแมวเพิ่มมากขึ้นรองจากสุนัข ซึ่งเมื่อประมาณ 2-3 ปกอน
หนานั้นจะพบเห็นแตสุนัข เปนสวนใหญ คนรุนหลัง จํานวนไมนอยใหความสําคัญกับแมวในฐานะเป นสัตวเลี้ยงในบานแตไ ม
ทราบถึงความสําคัญของแมวที่มีคูกับคนไทยมาชานาน
การปรากฏของแมวที่ เกี่ยวข องในประเพณีและพิ ธีกรรมต างๆ ไม ได มีเพี ยงประเทศไทยที่ นิย มเลี้ ยงสั ตวป ระเภทนี้
เทานั้น แตเรื่องราวของแมวปรากฏมาตั้งแตยุคโบราณของสังคมโลก ดังที่จะเห็นไดจากตําราประวัติศาสตรที่กลาวถึงชาวอียิปต
ที่มีการนับถือแมวตามความเชื่อโบราณ ชาวอียิปตนั้นชอบเลี้ยงแมว เพราะเปรียบเสมือนตัวแทนของเทพเจา อีกทั้งยังชวย
รั กษา ข าว พื ช พรรณ อาหาร และสิ่ ง ของ จากสั ต ว อื่นไม ใ ห ม าทํ าลาย จากตํ า ราก็ไ ด อธิบ ายความเชื่ อโบราณว าแมวมี
ความสําคัญตอชาวอียิปตมาก นักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงสัตวสําคัญคือแมวในแหลงตนอารยธรรมของโลกเอาไว
“จะเห็นไดวาชาวไอยคุปต ในสมัยโบราณเคารพบูชามาก ใครฆาแมวไมวาจะโดยบังเอิญหรือจงใจถือวาคนนั้นตองถูก
ลงโทษจนตาย”
(เอกชัย จันทรา, 2554, หนา 120)
"ชาวอียิปตปลอยใหแมวปาเขาบานเพื่อปกปอง อาหารจากหนู มีการกําหนดโทษ ตายสําหรับการฆาแมวในอียิปต แมว
ถูกนับถือ และในไมชาชาวอียิปตเปลี่ยนสัญลักษณ ของเทพเจา หลักฐานคือ ภาพแมวสลักและภาพวาด มากมาย บนกําแพง
สุสานชาวไอยคุปต การวาดภาพใน สุสานของฟาโรห พรรณนาวาแมวเปนสัตวเลี้ยงที่รักของกษัตริย เมื่อแมวตาย พวกเขาจะ
ทํามัมมี่ เชนเดียวกับมนุษย และถูกฝงเตรียม พรอมกับมัมมี่ หนู อาหาร และชาม "
(ครองขวัญ ไชยธรรมสถิต, 2537, หนา 17)
จากขอความขางตนจะเห็นไดวาแมวเปนสัตวที่ปรากฏและตางใหความสําคัญคูกับสังคมมนุษยมาตั้งแตโบราณกาล ใน
สังคมไทยก็เชนกันการปรากฏของแมวนั้นก็มีมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และที่นาสนใจคือ ในปจจุบันนั้นมีคนไทยจํานวนไม
นอยที่ใกลชิดกับแมวมากยิ่งขึ้น แสดงใหเห็นเบื้องตนวาแมวเปนสัตวที่เขามามีอิทธิพลทางสังคมไทยอยางชัดเจน และยังคง
ปรากฏเรื่องราวสัมพั นธกับวัฒนธรรมดานตางๆ ของไทยโดยเฉพาะดานประเพณีพิธีกรรมสืบมา อภิวันท อดุลยพิเชฏฐ ได
กลาวถึงความสําคัญของแมวกับคนไทยเอาไววา
"สําหรับคนไทยแมวมีความหมายความสําคั ญมากกวาเพีย งแค สัตวเลี้ ยง ดัง ปรากฏร องรอยทางในระบบความเชื่ อ
พิธีกรรม ทั้งของหลวงและของราษฎร รวมทั้งในสํานวนภาษา "
(อภิวันท อดุลยพิเชฏฐ, 2559, หนา 63)
จากขอมูลดังกลาวขางตนสามารถอธิบายใหเห็นวา คนไทยใหความสําคัญกับแมวมาตั้งแตครั้งบรรพบุรุษ รวมทั้งการนํา
แมวเขามาประกอบในพิธีกรรมตางๆ โดยสังเกตจากลักษณะ นิสัย ดังนั้นแมวจึงถือเปนสัตวชนิดหนึ่งคูกับคนไทย การปรากฏ
ของแมวนั้นเปนเชิงสัญลักษณที่แฝงไวดวยเรื่องราวทีเชื่อมโยงกับการดําเนินชีวิตที่คนโบราณตองการสอน เตือน ใหปฏิบัติตาม
ในกรอบของความถูกตอง สืบตอกันมาเปนเรื่องราว เรื่องเลา และความเชื่อที่สัมพันธกับประเพณีชีวิต
ความสําคัญของแมวที่มากกวาการเปนสัตวเลี้ยงเปนสิ่งที่นาสนใจและจะนํามาซึ่งการเรียนรูเกี่ยวกับประเพณี ความเชื่อ
ของคนไทยที่ปรากฏตั้งแตแรกเกิด สูการเจริญเติบโตเขาวัยเด็ก จากเด็กสูวัยเจริญพันธุ การเปลี่ยนผานชวงชีวิตจากวัยรุนสูวัย
ทํางาน การเปลี่ยนสถานะจากโสดสูการมีคูครอง การประกอบอาชีพสรางความมั่นคง จนถึงวาระสุดทายของชีวิต ประเพณี
ตางๆ เหลานี้ลวนปรากฏความสําคัญของแมวเชิงสัญลักษณในการประกอบพิธีกรรมในบางชวงชีวิตอยางชัดเจน สัญลักษณของ
แมวทําหนาที่หลายประการในดํารงไวซึ่งขอควรปฏิบัติทางสังคมที่มีพื้นฐานความเชื่อเดียวกัน บางขอปฏิบัติอาจจะไมคอยพบ
เห็ นบ างแล ว เนื่อ งด ว ยข อจํ ากั ด ในการจั ด หาลั ก ษณะของแมวตามความเชื่ อในการประกอบพิ ธี กรรมต า งๆ หรื อการ
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เปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่มีความสะดวกสบายและสิ่งเราใจดานเทคโนโลยีเขามาทดแทน แตบางเรื่องราวก็ยังคงปรากฏทั้งใน
รูปแบบการปฏิบัติ เรื่องเลา และความเชื่อสืบตอมาถึงปจจุบัน
จากการศึกษาเปรียบเทียบการใหความสําคัญของแมวในแตละชาตินั้น ความแตกตางในมิติแหงความเชื่อของชาติอื่น
ตางใหความสําคัญกับแมวในฐานะเปนเทพ ดลบันดาลความสุขใหกับคนที่ใหความสําคัญ แตในมิติแหงความเชื่อของสังคมไทย
นั้น นอกจากจะเปรียบเทียบแมวเปนสัญลักษณที่เชื่อมโยงกับเทพเบื้องบนในฐานะเปนสื่อนําความคับของใจไปถึงเทวดาแลว
นั้น คนไทยยังใชการสังเกตลักษณะตางๆ ในวิถีชีวิตของแมวมาเปนโบราณอุบาย สรางเปนความเชื่ออันสัมพันธกับประเพณี
ชีวิตอยางนาสนใจ และยังคงสงอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตมาจนถึงปจจุบัน
จากเหตุผลขางตนงานวิจัยนี้จึงมุงเนนศึกษาสัญลักษณของแมวตอการปรากฏในประเพณีชีวิตของคนไทย โดยใชทฤษฎี
ทางสังคมวิทยาคือ ทฤษฎีหนาที่นิยม (functionalism) เพื่ออธิบายหนาที่ของแมวที่ปรากฏรวมในประเพณีชีวิตของคนไทย ซึ่ง
ปรากฏในเชิงสัญลักษณ โดยหนาที่ตางๆ ที่ปรากฏตอบสนองความตองการพื้นฐานของคนและกลุมคนในสังคมไทย รวมทั้งยัง
ไดเรียนรู เขาใจ และรวมสืบทอดใหประเพณีไทยแตอดีตยังคงอยูถึงชนรุนหลังตอไป โดยประเพณีชีวิตที่นํามาศึกษานั้น คือ
ประเพณีชีวิตของคนไทยที่เกิดขึ้นตั้งแตแรกเกิดจนถึงวาระสุดทายของชีวิต
วัตถุประสงคของการวิจัย
ศึกษาความสําคัญของแมวที่ปรากฏหนาที่เชิงสัญลักษณในประเพณีชีวิตของคนไทย
ขอตกลงเบื้องตน
แมวที่ปรากฏในการศึกษาครั้งนี้และมีความสัมพันธกับประเพณีชีวิตไทย ใหหมายถึง แมวไทย
กรอบทฤษฎีในการศึกษา
ทฤษฎีหนาที่นิยม (Functionalism) ที่นํามาศึกษาเปนทฤษฎีทางสังคมศาสตร เพื่อใชอธิบายบทบาทหนาที่ในระบบ
วัฒนธรรมที่ปรากฏในสังคม ศึกษาถึงการทําหนาที่ตอตัวผูไดรับผลการปฏิบัตินั้น รวมไปถึงผลโดยรวมที่มีตอสังคมและระบบ
วัฒนธรรมของกลุมชนนั้นๆ Bronislaw Malinowski ผูนําคนสําคั ญของทฤษฎี นี้ได กล าวไววา แนวการศึ กษาทางดาน
หนาที่นิยมนั้นเหมาะสมและสะดวกมากสําหรับการศึกษาและการเขาในพฤติกรรมระดับพื้นฐานหรืออีกนัยหนึ่งพฤติกรรมของ
คนสมัยสังคมบุพกาล (นิยพรรณ (พลวัฒนะ) วรรณศิริ, 2550, หนา 97) ซึ่งการศึกษาบทบาทหนาที่จึงเปนสวนสําคัญและ
นาสนใจในการอธิบายถึงผลลัพธของกิจกรรมตางๆ ที่ปรากฏตอกลุมคนและสังคม นําไปสูความเขาใจพฤติกรรมและความ
ตองการของมนุษยได
จากกรอบทฤษฎีดังกลาว ผูศึกษาจะศึกษาบทบาทหนาที่ของแมวที่ปรากฏในประเพณีชีวิตของคนไทย เพื่อทําความ
เขาใจบทบาทหนาที่เชิงสัญลักษณอันนับเปนโบราณอุบายสําคัญที่สงผลจากอดีตสูปจจุบัน
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยไดมีขั้นตอน ระเบียบวิธีในการศึกษา ดังตอไปนี้
1. ศึกษาประเพณีชีวิตตั้งแตเกิดถึงตายของไทยที่ปรากฏเรื่องแมวเขามาเกี่ยวของจากเอกสาร หนังสือและ
แหลงขอมูลสืบคนทางวิชาการตางๆ โดยยึดประเพณีชีวิตของเสฐียรโกเศศเปนกรอบการศึกษาหลัก
2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิเคราะหความเชื่อและการปรากฏของแมวในประเพณีชีวิต
ในชวงตางๆ ตั้งแตเกิดจนตาย
3. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฎีหนาที่นิยม (Functionalism)
4. วิเคราะหขอมูลหนาที่เชิงสัญลักษณของแมวที่ปรากฏในประเพณีชีวิตของคนไทยโดยใชทฤษฎีหนาที่นิยม
5. สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ พรอมทั้งนําเสนอผลการศึกษาในลักษณะพรรณนาวิเคราะห (Analytical
Description)
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เขาใจและเรียนรูประเพณีชีวิตของไทย ความสําคัญของแมวที่สัมพันธกับประเพณีชีวิตของไทย
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2. เข าใจถึ งบทบาทหนาที่ของแมวในเชิง สัญลักษณ ที่ โบราณอุบายแฝงไวและตองการถายทอดสูชนรุ นหลัง ใหเป น
ขอควรปฏิบัติ ขอหาม
ผลการวิจัย
จากการศึ กษาหน า ที่ เ ชิ ง สั ญ ลั ก ษณ ข องแมวที่ สั ม พั น ธ กั บ ประเพณี ชี วิ ต ของคนไทยโดยใช ท ฤษฎี ห น า ที่ นิ ย ม
(functionalism) นั้น พบการปรากฏของแมวเขาไปมีสวนรวมในประเพณีตางๆ ทั้งประเพณีหลวงหรือประเพณีราชสํานัก
(Great tradition) และประเพณีราษฎรหรือราษฎรทั่วไป (Little tradition)
จากการศึกษาพบความเกี่ยวของของแมวเขามาปรากฏในประเพณีหลวง จํานวน 1 ประเพณี ไดแก พระราชพิธีเฉลิม
พระราชมณเฑี ยรหรือคํ าสามั ญคือประเพณีขึ้นบ านใหม และพบในประเพณีร าษฎร จํานวน 4 ประเพณี ได แก พิธีล งอูใ น
ประเพณีชวงการเกิด พิธีปูที่นอนในประเพณีแตงงาน พิธีการทําศพในประเพณีเกี่ยวกับการตาย และประเพณีแหนางแมวใน
ประเพณีชีวิตของทองถิ่นอีสาน
ประเพณีหลวงที่พ บการปรากฏของแมวนั้น คือ พระราชพิ ธีเ ฉลิ มพระราชมณเฑียร อภิ วันท อดุ ลยพิเ ชฏฐ ได
กลาวถึงการปรากฏของแมวในพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร ความตอนหนึ่งวา
"งานพระราชพิธีอันเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคือ พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร เรียกงายๆ วาเปนการ
ขึ้นบานใหมของพระมหากษัตริย ในพระราชพิธีนี้จะมีการอัญเชิญ เครื่องราชกกุธภัณฑบางอยาง กับของมงคล และสัตวมงคล
ไดแกแมวไทยและไขขาว เขารวมในการพระราชพิธีนี้ดวย มีความเชื่อวา แมวเปนสัตวรูอยู มีนัยของการอยูเหยาเฝาเรือน แม
จนในพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลปจจุบัน เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2493 ก็มี
หมอมราชวงศหญิงทานหนึ่งเปนผูอุมแมวเขารวมพิธีดวย”
(อภิวันท อดุลยพิเชฏฐ, 2559, หนา 63)
การปรากฏของแมวในพระราชพิ ธีขางต น ทําหนาที่เ ชิงสัญลั กษณเ ปนความเปรีย บเชิง คําสอนในเรื่ องของขอควร
ปฏิบัติในกิจการงานบานของครอบครัวชั้นสูง กลาวคือ เมื่อมีบานใหมเรือนใหมควรจะมีเวลาในการดูแลบาน ตรวจตราบาน
ระมัดระวังทรัพยสินหรือเหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้นและตองแกไขปญหาโดยเจาของบาน รวมไปถึงควรจะตองมีเวลาดูแลและ
สรางสัมพันธภาพที่ดีกับคนในครอบครัว และในสังคมชนชั้นสูงยอมตองมีผูใตบังคับบัญชาหรือแขกผูมาเยือน ควรจะตองมีเวลา
ที่จะติดตอเพื่อสรางสัมพันธภาพและเพิ่มอํานาจบารมีดานบริวารอีกทางหนึ่งดวย เปรียบไดกับแมวที่มีลักษณะนิสัยอยูกับเหยา
เฝากับเรือน รักถิ่นฐาน หากบานขาดซึ่งคนดูแลหรือเจาของบานไมมีเวลา ไมใหความสําคัญกับที่อยูอาศัย อาจจะเกิดสิ่งที่ไมดี
ตางๆ ตามมาได ทั้ งทรั พยสินสูญหาย บานเรือนไมส ะอาดนําไปสูสุข อนามัยที่ ไมดีข องผู อยูอาศัย ความทรุ ดโทรมของบาน
นําไปสูอุบัติเหตุตางๆ จากสวนที่ชํารุด ตัดโอกาสของการเพิ่มอํานาจบารมีในการติดตอเรื่องสําคัญของผูใตบังคับบัญชาหรือผู
มาเยือน หรืออาจจะสงผลตอสัมพันธภาพและปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นในสถาบันครอบครัวได เปรียบไดกับแมวที่ละทิ้งหนาที่
ในการกําจัดหนู เมื่อละเลยไมดูแลที่อยูอาศัย จะทําใหหนูชุกชุมสรางความเสียหายใหกับบานเรือนได และยังสามารถอธิบาย
เชื่อมโยงกับหลักการถือศีล 5 กลาวคือ เมื่อมีเวลาอยูบานจะลดโอกาสหรือสาเหตุในการผิดศีลเรื่องการประพฤติผิดในกามและ
การเสพของมึนเมาทําใหขาดสติเกิดความเสียหายกับรางกาย ชื่อเสียง และเสียทรัพยสินได
สําหรับประเพณีราษฎรนั้น พบความเกี่ยวของของแมวมาปรากฏในประเพณีชีวิตจํานวนมากกวาประเพณีหลวง โดย
ปรากฏ 4 ประเพณีดวยกัน แบงประเภทยอยได 2 ประเภท คือ ประเพณีราษฎรทั่วไป 3 ประเพณีและประเพณีราษฎรที่เกิด
ในทองถิ่น 1 ประเพณี ประเพณีราษฎรทั่วไปที่พบไดแก พิธีลงอูในประเพณีชวงการเกิด พิธีปูที่นอนในประเพณีแตงงาน และ
พิธีการทําศพในประเพณีเกี่ยวกับการตาย
พิธีลงอูใ นชวงการเกิดคือ การเอาเด็กลงเปลหลังทําขวัญ ในสมัยโบราณการนําเด็กทารกลงเปลเพื่อไกวเปลกลอม
นอนนั้น ย อมต องมี ขั้ นตอนพิ ธีกรรมต างๆ ประกอบกันขึ้ น ซึ่ง เป นความเชื่ อในการเลี้ ย งดูเ ด็ ก ไม ให เ ด็ กร องไห ง อแงและ
ปลอดภัยจากสิ่งชั่วรายตางๆ ตามความเชื่อสืบตอกันมา พบแมวเขามาเปนสวนหนึ่งในการประกอบพิธีกรรมกอนที่จะนําเด็กลง
เปลพรอมกับหินบดยาและฟก อภิวันท อดุลยพิเชฏฐ ไดกลาวถึงการปรากฏของแมวในพิธีกรรมนี้ ความตอนหนึ่งวา
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"คนไทยมีความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตและมีการจัดพิธีกรรม เนื่องการเกิดหลายพิธี เพื่อใหเกิดสิ่งดีๆ แกชีวิตเด็ก หนึ่งใน
นั้นคือพิธีลงอู หรื อการนําเด็ กทารกลงไปพรอมสิ่งของมงคลสามอยางคือ หินบดยา หมายถึ งความหนักแนน ฟก หมายถึ ง
ความรมเย็นเปนสุข และแมวคราว คือแมวตัวผูที่อายุมากแลว เปนสัญลักษณของการอยูกับเหยาเฝากับเรือน"
(อภิวันท อดุลยพิเชฏฐ, 2559, หนา 63)
นอกจากนี้ ลักขณา ศกุนะสิงห ยังไดกลาวอธิบายความสอดคลองถึงขั้นตอนและความสําคัญในพิธีลงอูในลักษณะ
เดียวกันไววา
"หลั่งน้ํามนตในเปล เอาใบมะตูมวางลงในเปลแลวเจิมที่หัวนอนนําถุงตางๆที่เตรียมไวลงในเปลทั้งสองขาง เอาหินบด
วางไวขางหนึ่ง เอาฟกวางไวขางหนึ่ง ตอจากนี้ก็เอาแมวที่แ ตงตัวอยางงดงามวางลงในเปลดวย สิ่งของเหลานี้มีความหมาย
ทั้งสิ้น คือ ตองการใหเด็กเจริญงอกงามเหมือนถั่ว ใหเนื้อเนื้อเย็นเหมือนฟก ใหหนักแนนเหมือนหิน ใหรูอยูรูกินเหมือนแมว"
(ลักขณา ศกุนะสิงห, 2556, หนา 63)
จากคํากลาวขางตน แมวที่ปรากฏในสวนหนึ่งของประเพณีชวงการเกิดนี้ ทําหนาที่คล ายกับที่ปรากฏในประเพณี
หลวง กลาวคือ เปนความเชื่อที่สืบทอดโดยเปรียบกับลักษณะของแมวคราวที่ชอบอยูกับบาน เฝาบาน กินนอย ใชบริเวณใน
การหลับนอนนอย แบบที่ตรงกับสํานวนกินเทาแมวดมและที่ดินเทาแมวดิ้นตาย นําลักษณะของแมวเหลานี้มาสัมพันธกับความ
เชื่อวาตอไปเด็กทารกที่จะนําลงเปลซึ่งผานพิธีกรรมนี้จะเปนคนที่รักที่อยูอาศัย ไมจากไปไหน อยูกับพอแมตอไป และเปนคนที่
รูจักกินรูจักเก็บไมกินทิ้งกินขวาง รูจักมัธยัสถ พอใจในสิ่งที่ตนมี สงผลใหครอบครัวไมขาดแคลนอาศัยอยูบนความพอดี มั่งคั่ง
พิธีปูที่นอนซึ่งเปนพิธีสวนหนึ่งของการสงตัวเจาบาวเจาสาวในประเพณีการแตงงาน แมวเขามาปรากฏในพิธีนี้
ชวงหนึ่ง ธนากิต (นามแฝง) ไดกลาวถึงการปรากฏของแมวในพิธีนี้ไวตอนหนึ่งวา
" สิ่งของอันเปนมงคลที่ใชในพิธีปูที่นอนมีอยูหลายตําราเชน ใชหินบดยา ฟกเขียว แมวตัวผูสีขาวที่ทาแปงและของ
หอมไวทั้งตัว รวมทั้ง ถั่วทอง งาเมล็ด ขาวเปลือก และกลาวถอยคําอันเปนมงคล... ใหเย็นเหมือนฟกใหหนักเหมือนแฟง ใหอยู
เรือนเหมือนกอนเสา ใหเฝาเรือนเหมือนแมวคราว... แมวนั้นถือเปนสัตวที่เชื่องเหมือนกับผูที่ไดรับการฝกอบรม และถือเปน
สัตวมงคล แมวคราวคือแมวตัวผูที่มีอายุมากมากนอนอยูกับเรือนไมคอยออกไปเที่ยวไหนๆ"
(ธนากิต, 2539, หนา 168)
การปรากฏของแมวในพิธีการปูที่นอนของประเพณีการแตงงานนี้ ทําหนาที่เชิงสัญลักษณเชนเดียวกับพระราชพิธี
เฉลิมพระราชมณเฑียรและพิธีลงอู เปนคําสอนของการครองเรือนโดยเปรียบกับลักษณะของแมวที่นํามาเปรียบเทียบกับการใช
ชีวิตของคูบาวสาวที่ควรจะมีเวลาในการดูแลบานและใหเวลาในการดูแลความรัก ความสัมพันธในครอบครัว ซึ่งตองเริ่มตนจาก
การมี เวลาอยูกับบาน อยู กับครอบครั วไม ควรใชเวลานอกบานมากเกินไปโดยไมคิ ดถึง ครอบครัว เพราะอาจจะนําไปสูการ
ละเมิดศีล 5 ไดแก การประพฤติผิดในกามจากการนอกใจคูครองหรือการเสพเครื่องมึนเมา เสียทรัพย ขาดสติ นํามาซึ่งความ
ทุกขได
พีธีการทําศพในประเพณีเกี่ยวกับการตายเปนอีกหนึ่งพิธีที่ปรากฏความสัมพันธของแมวตอความเชื่อในชวงประกอบ
พิธีกรรม แตอาจจะมีค วามแตกตางในมุ มมองเชิ งสั ญลั กษณกับประเพณีข างตนที่เ ปรี ยบแมวในเชิง บวก เสถีย รโกเกศ ได
กลาวถึงความสัมพันธของแมวกับประเพณีในรูปแบบของขอควรระวังไววา
"ทําไมจึงถือวาแมวกระโดดขามศพนั้นจะลุกขึ้น แมวเอาอํานาจอะไรจะมาทําใหศพลุกขึ้นไดหรือเปนความเชื่อสืบมา
แตครั้งดึกดําบรรพ...สมัยโนนคงจะเห็นแมวเปนสัตวปา ยังไมเปนสัตวเลี้ยง ออกหากินในเวลากลางคืน ชอบดอมและยองกริบ
ไปในที่มืด ตาลุกวาวนากลัว ดูประหนึ่งวามัน เปนผี หรือตัวอะไร เห็นดํามืด แลวมิหนําซ้ํายังสงเสียงรองหงาว ในเวลาดึกดื่น
เงียบสงัดดวย ใครบาง เมื่อกําลังวาเหว ใจคอไมสูดีจะไมหวาดกลัว"
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(เสฐียรโกเศศ, 2539, หนา 48)
นอกจากเสฐียรโกเศศ ที่กลาวถึงการปรากฏของความเชื่อเรื่องแมวไวขางตน ประชิด สกุณะพัฒน ก็ไดกลาวถึงใน
ลักษณะเดียวกันเกี่ยวกับแมวในพิธีทําศพ ความวา
"ถามีคนตายในบานเวลาค่ํา ไมสามารถนําศพลงโลงไดทัน ก็ตองมีคนนอนเฝาศพ และนําผาขาวหรือผาหมมาคลุมศพ
ตั้งแตหัวถึงเทา จุดตะเกียงหรือเปดไฟใหสวางและไมใหแมวดํากระโดดขามศพ เพราะคนสมัยกอนเชื่อวาถาแมวดํากระโดด
ขามศพ จะทําใหศพผุดลุกขึ้น"
(ประชิด สกุณะพัฒน, 2546, หนา 100)
จากขอมูลข างตนเกี่ย วกับพิธีการทําศพ การปรากฏของแมวในประเพณีนี้ทําหนาที่ผ านความเชื่อเกี่ยวกับแมว เป น
โบราณอุบายที่ตองการใหเจาภาพหรือผูเกี่ยวของดูแลความเรียบรอยในการประกอบพิธี ไมใหแมวซึ่งในสมัยกอนมีทั้งแมวเลี้ยง
และแมวที่เปนสัตวปา ลักษณะนิสัยของแมวจะออกหากินตอนกลางคืน หากแมวเขามาหากินในเขตการประกอบพิธี อาจจะมี
ของไหวหรืออาหารตางๆ ภายในงาน จะสงผลตอความเสียหายภายในงานได และถาเปนแมวปาซึ่งมีสัญชาตญาณดุราย สราง
ความหวาดกลั ว อาจส ง ผลอันตรายกับ ผู เ ข าร วมพิ ธี หรื อสร างความเสี ย หายกั บ ศพผู ต าย จึ ง เป นข อพึ ง ระวัง ไม ใ ห แ มว
โดยเฉพาะแมวที่มีสีดําเปนสีที่กลมกลืนกับความมืดอาจจะสังเกตไดยากขึ้น เขามาสรางความเสียหายกับพิธีการทําศพ
ประเพณีราษฎรประจําทองถิ่นอีก 1 ประเพณีที่พบความสัมพันธของแมวกับประเพณีชีวิตซึ่งเปนประเพณีในชวงการ
ประกอบอาชีพ คือ ประเพณีแหนางแมว ประเพณีนี้เปนประเพณีประจําทองถิ่นของภาคอีสาน จัดขึ้นในชวงแลงจากฝนในฤดู
เพาะปลูก เมื่อขาดน้ําจึงสงผลตอการประกอบอาชีพและผลผลิตทางดานเกษตรกรรม ชาวอีสานมีความเชื่อสืบตอกันมาวาถา
ฝนแลงจะจัดพิธีแหนางแมวเพื่อขอใหฝนตกตองตามฤดูกาล แมวจึงปรากฏเปนสวนหนึ่งในพิธีกรรมนี้ อภิวันทน อดุลยพิเชฏฐ
ไดอธิบายเอาไวถึงประเพณีแหนางแมว ความตอนหนึ่งวา
“เมื่อถึงในฤดูฝนชวงเดือนหกถึงเดือนเกา ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม หากพื้นที่ใดไมมีฝนตกก็จะกอบผล
เสียหายแกไรนา ชาวบานถึงจัดพิธีแหนางแมว เพื่อใหฝนตกลงมา โดยการนําแมวใสตะกราตั้งขบวนแหรองรําทําเพลงแหแมว
ไปทั่วบาน เมื่อขบวนไปถึงบานใดเจาของบานก็จะนําน้ํามาสาดใสแมว โดยแมวที่นํามาแห คือแมวสีสวาด ดวยความเชื่อวาขน
ของแมวซึ่งมีสีเทาเปรียบดังเมฆฝนและปาสีเขียวของแมวเปรียบดัง สีเขียวของตนขาวในทองนา”
(อภิวันท อดุลยพิเชฏฐ, 2559, หนา 63)
ธันวดี สุขประเสริฐ ไดอธิบายเพิ่มเติมในการเชื่อมโยงแมวกับปรากฏการณของธรรมชาติเอาไว ความตอนหนึ่งวา
“หากฝนไมตกตองตามฤดูกาล ชาวอีสานจึงตองทําพิธีออนวอนขอฝน โดยการใชแมวเปนตัวประกอบสําคัญในการ
ขอฝน เพราะเชื่อวาแมวเปนสัตวที่เกลียดฝน ถาฝนตกครั้งใดแมวจะรองทันที จากความเชื่อนี้จึงเปนเหตุใหชาวบานคิดหาวิธี
ใหแมวรอง ดวยการสาดน้ําแมว ชาวอีสานเชื่อวาหลังจากทําพิธีแหนางแมวแลว ฝนจะตกลงมาตามคําออนวอน และตามคํา
เซิ้งของนางแมว ภาคอีสานเรียกวา “เตาแมนางแมวหรือแหนางแมว”
(ธันวดี สุขประเสริฐ, 2559)
หนาที่ของแมวที่ปรากฏในประเพณีแหนางแมวนั้น แสดงใหเห็นความเชื่อในลักษณะของแมวที่มนุษยสังเกตเห็นนั่น
คือ สีขน ชวงเวลาในการรอง โดยนํามาเชื่อมโยงกับธรรมชาติ เมื่อการสังเกตนั้นนําแมวเขามาเปนสื่อกลางบนพื้นฐานความเชื่อ
เดียวกัน แมวจึงเปนสัญลักษณในความเชื่อที่จะระบายความทุกขจากการขาดแคลนน้ําสื่อถึงสิ่งเบื้องสูงที่สงอิทธิพลตอความ
เชื่อเรื่องการเกิดฝนสนองตอความสบายใจและยังทําหนาที่สรางความสามัคคีในหมูผูประกอบพิธีกรรมอีกประการหนึ่ง
จากการศึกษาเกี่ยวกับแมว สัตวที่มีความสัมพันธกับวิถีชีวิตของคนไทยที่ปรากฏในประเพณีชีวิตตั้งแตเกิดจนตายนี้
แสดงใหเห็นถึงความสําคัญเชิงสัญลักษณที่คนไทยใชการสังเกตพฤติกรรม ลักษณะทางธรรมชาติของแมวเชื่อมโยงเปนโบราณ
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อุบายใชเปรี ยบเที ยบ สื่ อออกมาในรูปแบบการสอนหรื อขอตั กเตือนพึงระมัดระวังให กับบุค คลรุนตอๆ มาถื อปฏิบั ติโดยมี
เรื่องราวของแมวปรากฏอยางชัดเจน รวมทั้งในประเพณีราษฎรทองถิ่นยังเชื่อมโยงกับสิ่งเหนือธรรมชาติตามลักษณะความเชื่อ
และเปนการปลดเปลื้องทุกขจากภัยธรรมชาติ ซึ่งนับเปนเครื่องระบายออกทางอารมณในความคับของใจอีกวิถีทางหนึ่ง
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่องของแมวที่ทําหนาที่เชิงสัญลักษณในประเพณีชีวิตของคนไทยนั้น แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของ
แมวที่ปรากฏคูกับสังคมไทยจากอดีตจนถึงปจจุบัน เรื่องราวของแมวในประเพณีชีวิตปรากฏเปนสัญลักษณที่ตอบสนองต อ
ความตองการพื้นฐานของมนุษยนับเปนวัฒนธรรมสวนหนึ่งที่ยังคงปรากฏอยูในสังคมไทย โดยวัฒนธรรมเหลานี้ทําหนาที่เพื่อ
ตอบสนองความตองการทางรางกายและจิตใจเปนสําคัญ ตรงกับ ยศ ตันตสมบัติ (ยศ สันตสมบัติ, 2544, หนา 32) ไดกลาวไว
ในมนุษยกับวัฒนธรรม ความตอนหนึ่งวา “วัฒนธรรมเปนเครื่องมือที่ชวยใหมนุษยตอบสนองความตองการของตนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ระบบตางๆ ของวัฒนธรรมมีหนาที่ในตัวเองในการตอบสนองความตองการของมนุษย”
สัญลักษณของแมวที่ทําหนาที่สนองตอบตอความตองการของมนุษยนี้ การวิจัยพบหนาที่สําคัญ 5 ประการ ดวยกัน คือ
หนาที่แรกปรากฏแมวในเชิงสัญลักษณทําหนาที่สอนขอควรปฏิบัติของการดําเนินชีวิต พบในประเพณีหลวงคือพระ
ราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร และประเพณีราษฎรคือพิธีการปูที่นอนบาวสาวในประเพณีการแตงงาน โดยลักษณะของแมว
ไดรับการเปรียบเทียบกับพฤติ กรรมที่ควรปฏิบัติ ของคนที่เข ารวมพิธีกรรม คื อ ทั้ง เจาของบาน คนในบาน คูบ าวสาว ควร
ปฏิบัติหนาที่ในการดูแลบานเรือนเพื่อใหเกิดความนาอยู ถูกสุขอนามัย ใหเวลากับครอบครัวเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีนําไปสู
ความสงบสุขตอไปได หนาที่ที่ปรากฏในลักษณะนี้แฝงไวดวยคําสอนทางพุทธศาสนาเรื่องศีล 5 อีกดวย เพราะการออกไปนอก
บานเพื่อกิจกรรมหรือการเตร็ดเตรสามารถเปนสาเหตุหนึ่งของการผิดศีลขอ 3 คือประพฤติผิดในกามและขอ 5 คือเสพเครื่อง
ดองของมึนเมา นํามาสูการเสียทรัพย การบาดเจ็บ ขาดสติ สงผลตอผูประสบดวยตนเองและทําใหสถาบันครอบครัวขาดความ
มั่นคงได ความตองการความสงบสุข ความรัก ความสบายใจ ความปลอดภัยเหลานี้นับเปนความตองการพื้นฐานที่มนุษยทุกคน
ตองการจะไดรับ นอกจากนั้นยังพบการปรากฏของแมวเชื่อมโยงกับ คําสอนที่ ควรปฏิบั ติในประเพณีราษฎรคื อ พิ ธีลงอูใ น
ประเพณีชวงการเกิด โดยหนาที่ที่พบเปนลักษณะสัญลักษณเชิงคําสอนในการนําลักษณะของแมวมาเปรียบกับความคาดหวัง
หรือพฤติกรรมของเด็กที่เขารวมพิ ธีกรรมวาควรจะเปนเชนลักษณะของแมว คื อรักถิ่นฐาน อยูกับเหย าเฝากับเรื อน ถาเด็ ก
อาศัยอยูกับถิ่นฐาน ใกลชิดพอแมและญาติมิตร สถาบันครอบครัวก็จะเปนสวนหนึ่งที่สอนสิ่งที่ควรปฏิบัติ มอบความรัก เรียนรู
เรื่องความกตัญู พรอมทั้งเปนที่พึ่งของคนในครอบครัว นํามาซึ่งความสุขได นับเปนความตองการพื้นฐานของมนุษยในสังคม
ที่ตองการความสุขความสมหวังทั้งกายและจิตใจ
หนาที่ที่พบในลักษณะที่สองคือหนาที่เชิงสัญลักษณเปรียบลักษณะแมวที่พบสัมพันธกับขอควรปฏิบัติในการรักษาความ
เรี ย บร อยในพิ ธีกรรม พบในพิ ธีการทํ า ศพในประเพณีที่ เ กี่ย วกับ การตาย ลั กษณะของแมวโดยเฉพาะแมวดํ าที่ ส ามารถ
สังเกตเห็นไดไ มงายนักในชวงกลางคืน อาจกอใหเกิดความไมสงบในการประกอบพิธีการทํ าศพได เพราะสัญชาตญาณและ
ลักษณะของแมวนั้นจะออกหากินในเวลากลางคื น ซุกซน อาจจะเขามาในพิ ธีกรรมและสร างความเสีย หายให กับ รางของ
ผูเสียชีวิต ขาวของตางๆ โดยเฉพาะแมวปาที่ไมคุนชินกับคน กอใหเกิดความวุนวายและปญหาตามมาได เปนหนาที่ของเจาของ
งานและผูรวมดูแลตองระมัดระวังไมใหแมวเขามาสรางปญหาตางๆ ขางตนในการประกอบพิธีกรรม
หนาที่ที่สามกับการเชื่อมโยงลักษณะของแมวพบในพิธีการทําศพเชนกัน คือการเตือนใหระมัดระวังถึงความดุรายจาก
สัญชาตญาณ เพราะในอดีตจะพบเห็นแมวปาที่ดุรายเขามาหาอาหารบริเวณใกลเคียงหรือในเขตพิธีกรรม หากผูดูแลขาดความ
ระมัดระวังอาจกอใหเกิดอันตรายกับรางกาย ความรูสึกหวาดกลัวกับผูเขารวมงานจากสัตวปาชนิดนี้ได
หนาที่ที่สี่คือหนาที่ตอบสนองความตองการทางดานจิตใจหรือทําใหสบายใจ พบในประเพณีราษฎรประจําทองถิ่นคือ
ประเพณีแ ห นางแมว การประกอบพิ ธีนี้เ ปนการสั งเกตลั กษณะแมวกับ ธรรมชาติ ที่ มี ลักษณะใกล เ คี ย งและเชื่ อมโยงตาม
จินตนาการได กลาวคือ สีขนเปรียบกับสีของเมฆฝน เสียงรองจากความกลัวน้ําและจะเกิดกับชวงเวลาที่ฝนจะตก สาเหตุหลัก
ของการเกิดประเพณีแหนางแมวนี้คือความคับของใจ ความไมสบายใจของเกษตรกรกับปริมาณน้ําฝนจากธรรมชาติที่ไมตกตอง
ตามฤดูกาล เปนเหตุใหขาดน้ําหรือผลผลิตที่รอเก็บเกี่ยวเสียหาย เมื่อมีความเชื่อพื้นฐานรวมกัน การประกอบพิธีของกลุมคน
รวมกันจึงทําหนาที่หนึ่งที่ชวยระบายความคับของใจ ทําใหสบายใจขึ้นได
หนาที่สุดทายที่พบ พบในประเพณีแหนางแมวเชนกัน เมื่อผูเขารวมพิธีกรรมซึ่งมีความตองการเดียวกัน มีอาชีพหรือ
ลักษณะเดียวกันมารวมประกอบพิธีกรรม ความสามัคคีจึงเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากพื้นฐานความเชื่อรวมกัน ชวยเหลือในการจัด
พิธีกรรม ไดพบเจอกันสงผลตอความสัมพันธอันดีในกลุมคนสรางความสุขใหเกิดขึ้น
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หนาที่ทั้งหาประการตามผลการศึกษานี้ ไมวาจะเปนคําสอนถึงขอควรปฏิบัติของการดําเนินชีวิต ขอควรปฏิบัติในการ
รักษาความเรียบรอยในพิธีกรรม เตือนใหระมัดระวังอันตรายตอรางกาย ตอบสนองความต องการทางดานจิตใจหรือทําให
สบายใจ และกอใหเกิดความรักสามัคคี จะเห็นไดวาแมวเปนสัตวอีกชนิดหนึ่งที่มีความสัมพันธกับพิธีกรรมในประเพณีชีวิตของ
คนไทย เปนสัญลักษณที่แฝงไปดวยโบราณอุบายของคนโบราณที่สอดแทรกเอาไว ปรากฏในลักษณะของความเปรียบ ลักษณะ
ที่ใชเชื่อมโยงกับธรรมชาติ การเตือน การสรางความสงบสุขในกลุมคน ตอบสนองตอความตองการพื้นฐานของกลุมคนที่จะ
นํ า พาไปสู ค วามสบายใจ ความผาสุ ก และได รั บ การยอมรั บ ในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ในสั ง คมไทย ตรงกั บ เสฐี ย รโกเศศ
(เสฐียรโกเศศ, 2551, หนา 3) ไดกลาวถึงความสําคัญของประเพณีชีวิตเอาไว ความตอนหนึ่งวา “จารีตประเพณีเปนสวนสําคัญ
อยางหนึ่งแหงความรู เพราะเปนหลักฐานใหทราบถึงความคลี่คลายขยายตัวเปนลําดับมาอยางไร เพื่อเอามาเปนความรูสําหรับ
ใชดัดแปลงแกไขของใหม ใหเขากันไดเหมาะเจาะ และราบรื่นกับเหตุการณและจิตใจของเรา นี้ฉันใด การศึกษาเรื่องจารีต
ประเพณี ก็ฉันนั้น”
เรื่ องราวของแมวเชิ งสั ญ ลั กษณนี้จึง เปนสิ่ ง ที่ ชนรุ นหลัง ควรพึง รู ไ ว เพราะการเรี ยนรู วัฒ นธรรมในจารี ตประเพณี
นอกจากไดรับรูถึงรากเหงา ประวัติ ขอปฏิบัติ เพื่อทําความเขาใจรวมกันของคนไทยแลว ยังสามารถรับรูความนัยจากหนาที่
เชิงสัญลักษณที่แฝงไวในความสัมพันธที่ปรากฏรวมกับประเพณีชีวิตตางๆ ตอบสนองตอการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ตอบสนอง
จิตใจใหเกิดความสงบสุข และนําไปสูพื้นฐานจิตใจที่ดีตอความเมตตาตอสัตวที่สรางประโยชนคูกับสังคมไทยไดอยางนาสนใจ
ขอเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาสัญลักษณที่ปรากฏในลักษณะอื่นๆ ที่สามารถตีความเชิงหนาที่ตอสังคม เพื่อทราบถึงความสําคัญของ
สิ่งนั้นตอการดําเนินชีวิตของคนไทย และเปนการรวมอนุรักษวัฒนธรรมไทยใหคงอยูสืบไป
ควรศึกษาเปรียบเทียบแมวที่เขามามีบทบาทกับคนไทยในปจจุบันยังคงเหมือนคลายหรือแปรเปลี่ยนลักษณะความเชื่อ
ที่สัมพันธกับประเพณีหรือขอปฏิบัติของคนไทยหรือไม อยางไร
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสรรคลิเกสําหรับเยาวชนจากละครเรื่อง ฮอรโมน วัยวาวุน ตอน ความไวใจที่ถูก
ทําลาย และศึกษาถึงความพึงพอใจของเยาวชนหลังจากไดรับชมการแสดงลิเก โดยมีขอบเขตการวิจัยคือ สรางสรรคการแสดง
ลิเ กสํ าหรั บ เยาวชน จํานวน 1 เรื่ อง คื อ เรื่ อง ฮอร โ มน วัย วาวุน ตอน ความไวใ จที่ ถู กทํ าลาย และบั นทึ กกระบวนการ
สร างสรรค ลิ เ กไวเป นลายลั กษณอักษร โดยมี ขั้ นตอนต างๆ คื อ ขั้ นเตรี ย มการแสดง(Pre - Production)ขั้ นการแสดง
(Production) และขั้นหลังการแสดง(Post – Production)และศึกษาความพึงพอใจของเยาวชนหลังจากที่ไดรับชมการแสดง
ลิเก จากการทําแบบประเมินความพึงพอใจของเยาวชน สรุปไดวา 3 อันดับแรก ที่เยาวชนใหคะแนนความพึงพอใจสูงที่สุด
คือ ความสวยงามของเครื่องแตงกาย คาเฉลี่ยเทากับ 4.52 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.69 ความสามารถของนักแสดง
คาเฉลี่ยเทากับ 4.41 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61 และตัวนักแสดงคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.65 และการทําแบบประเมินความเขาใจ 3 อันดับแรกที่เยาวชนไดใหคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเขาใจเนื้อเรื่องคาเฉลี่ย
เทากับ 4.47คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50 เขาใจการดําเนินเรื่องคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.61 และเขาใจวิธีการแสดงลิเก 4.03 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.84 ตามลําดับ
คําสําคัญ: การสรางสรรคลิเกสําหรับเยาวชน, ลิเก
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Abstract
This study aimed to determine the creational process of Thai Folk Opera (Likay) for the youth in a
story of “Hormone: The destroyed trust” and to survey the satisfactions of youth audiences after
watching the performance. The scope of the research was to create a contemporary Likay performance
for the youth in a story of “Hormone: The destroyed trust” and record the process of working into a
written form. There were three major steps in the process; 1. Pre-production, 2. Production, and 3. Postproduction. The focus group were the teenagers who lack of background knowledge in Likay performance.
They were asked to complete a questionnaire after the end of the show. The major domains in survey
questions were (1) the audience’s understanding in the basic elements in Likay and (2) factors effecting
the audience attentions. The results showed that the top three highest rating from the satisfaction survey
are 1.) beautiful costume of Likay performers 2.) the talent of performers and 3.) the performers (Mean =
4.52, S.D. = 0.69 ; M= 4.41, S.D. = 0.61 ; M= 4.31, S.D.= 0.65 ) respectively. As for the audience’s
understanding in the basic elements in Likay survey, the top three ranking are 1.) young audiences
understand the story and contents , 2.)understand the repertoire presentation, and 3.)understand the
theatrical techniques as well as performing styles (Mean = 4.47, S.D.= 0.50 ; M= 4.24, S.D.= 0.61 ; M=
4.03, S.D. = 0.84 ) respectively.
Keywords: The Creation Of Thai Folk Opera (Likay) For The Youth, Likay
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บทนํา
ลิเก เปนการแสดงศิลปะพื้นบานที่อยูคูกับคนไทยมาอยางชานาน โดยมีการสืบทอดกันมาจากรุนสูรุน โดยในอดีตการ
แสดงลิเก เปนการแสดงที่เปนที่ตองการทางสังคมเปนอยางมาก แตในปจจุบันนี้ค วามนิยมไดลดนอยลงไป อันเนื่องมาจาก
ทางเลื อกในการใหค วามบันเทิง แกตัวเอง ไม วาจะเปนละครโทรทั ศน ละครเวที หรือจากทางสื่อตางๆผ านการใชง านทาง
อินเตอรเน็ต โดยเฉพาะเยาวชนนั้นก็จะมีกิจกรรมตางๆที่มีความหลากหลาย จึงทําใหความนิยมของการแสดงไดลดนอยลง
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดมีแนวคิดที่จะสรางสรรคการแสดงลิเกสําหรับเยาวชนขึ้นมา เพื่อที่จะศึกษาถึงความพึงพอใจและสราง
ความสนใจในการแสดงลิเกใหกับเยาวชน ดังนั้นการคัดเลือกบทละครที่จะนํามาปรับปรุงใหเปนบทลิเกนั้น ผูวิจัยคํานึงถึ ง
เรื่องราวที่ใกลตัวเยาวชนที่สุด นั่นก็คือในเรื่องของเพื่อน ผูวิจัยจึงไดศึกษาถึงละครที่มีเรื่องราวเกี่ยวของกับเยาวชน จึงทําให
พบวาละครเรื่อง ฮอรโมน วัยวาวุน เปนละครที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัยรุนโดยตรง และไดรับความนิยมเปนอยางมาก และดวย
เนื่องจากละครเรื่องนี้จะประกอบไปดวย 13 ตอนดวยกัน ผูวิจัยจึงไดทําการสํารวจยอดการรับชมสูงสุดผานการชมจาก Line
TV ซึ่งตอนที่ไดรับความนิยมสูงสุด คือ ตอน ความไวใจที่ถูกทําลาย มียอดรับชมสูงถึง3,556,042 ครั้งโดยเนื้อเรื่องจะกลาวถึง
ความสัมพันธระหวางเพื่อนที่คนหนึ่งมอบความรักและความไวใจให แตอีกคนหนึ่งกลับมองไมเห็นคาและหักหลังเพื่อนดวย
วิธีการโกหก หลอกลวงและทํารายดวยการปลอยขาวลือเพื่อทําลายชื่อเสียง จึงทําใหความไวใจที่มีใหแกกันนั้นไดถูกทําลายลง
ผูวิจัยจึงไดเลือกละครตอนดังกลาวมาจัดสรางใหเกิดเปนการแสดงลิเกสําหรับเยาวชน เรื่อง ฮอรโมน วัยวาวุน ตอน
ความไวใจที่ถูกทําลาย เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเยาวชนที่มีตอการแสดงลิเก โดยไดทําการศึกษาถึงองคประกอบของการ
แสดงลิเกจากเอกสารและและวิจัยตางๆ ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเยาวชน เพื่อใหทราบถึงกระบวนการคิด การ
เรียนรู ฮอรโมน ความตองการและปญหาของเยาวชน และศึกษาถึงแนวคิดศิลปะการแสดงและทฤษฎีการสรางสรรค เพื่อที่จะ
สรางสรรคการแสดงลิเกที่เหมาะสมกับเยาวชนใหมากที่สุด
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อสรางสรรคลิเกสําหรับเยาวชน เรื่อง ฮอรโมน วัยวาวุน ตอน ความไวใจที่ถูกทําลาย
2. ศึกษาความพึงพอใจของเยาวชนหลังจากไดรับชมการแสดงลิเก
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยเรื่องการสรางสรรคลิเกสําหรับเยาวชนเรื่อง ฮอรโมน วัยวาวุน ตอน ความไวใ จที่ถูกทําลาย เป นวิจัยเชิ ง
สรางสรรค มีกลุมเปาหมายคือ เยาวชนที่กําลังศึกษาอยูที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร และ
ทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยมีเกณฑ ดังนี้ 1. ไมเคยรับชมการแสดงลิเกแบบการแสดงสด 2.
เคยรับชมละครเรื่องฮอรโมนวัยวาวุน ตอน ความไวใจที่ถูกทํ าลาย ไดกลุมตัวอยางมาทั้งสิ้น 97 คน และจะมีขั้นตอนการ
ดําเนินงานจะแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
1. การรวบรวมขอมูล
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัย ที่ เ กี่ย วข องกับ การแสดงลิ เ ก แนวคิด และทฤษฎีที่ เ กี่ยวข องกับ เยาวชน แนวคิ ด
ศิลปะการแสดงและทฤษฎีการสรางสรรค
1.2 การสํารวจเยาวชนเพื่อเลือกกลุมเปาหมายดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
1.3 การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในดานการแสดงลิเก
1.4 การศึกษาจากวิดีทัศน เพื่อศึกษาบทและวิเคราะหตัวละคร และคัดเลือกตอนที่เหมาะสมที่จะนํามาสรางสรรค
เปนบทลิเก
1.5 การทําแบบประเมินความเขาใจและความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง หลังชมการแสดงลิเก เพื่อหาคาเฉลี่ยและคา
ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
2. การวิเคราะหขอมูล
โดยการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามหลังจากกลุมตัวอยาง จํานวน 97 คน ที่ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจงได
รับชมการแสดงโดยหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งเกณฑการใหคะแนนมีดังนี้
5 = ดีมาก
4 = ดี
3 = ปานกลาง
2 = นอย
1 = นอยที่สุด
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ผลการวิจัย
จากการสรางสรรคลิเก จะสามารถสรุปผลการวิจัยออกเปนขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นเตรียมการแสดง (Pre - Production)
1.1 คัดเลือกบทละครและแปลงเปนบทลิเก โดยการคัดเลือกบทละครจะมีเกณฑคือ มีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับเยาวชน
และตองเปนเรื่องที่ไดรับความนิยม มีเนื้อหาที่ใหสาระความรูและความสนุก สามารถจูงใจใหเยาวชนมีความสนใจที่จะรับชม
และสามารถที่จะปรับปรุงใหเปนเคาโครงลิเกไดโดยที่ไมยืดเยื้อ
1.2 คัดเลือกนักแสดง สําหรับเกณฑในการคัดเลือกผูที่จะมารับบทบาทจะมีดังนี้คือ มีความสามารถในการรํา และ
การรองเพลงต างๆ ไม วาจะเป นเพลงไทยเดิ ม เพลงลูกทุง และกลอนลิเ ก มีป ฏิภ าณไหวพริบ ในการแกป ญหาเฉพาะหนา
ทํางานที่เกี่ยวของกับเยาวชนเพราะจะไดมีความเขาใจในเยาวชน มีลักษณะนิสัยที่เหมาะสมกับตัวละครและมีทักษะในการ
แสดงละคร อีกทั้งยังมีเกณฑที่พิจารณารวมคือ คัดเลือกจากผลงานการแสดงที่ผานมาและสามารถมารวมฝกซอมการแสดงได
1.3 เครื่องแตงกาย นําหลักความหมายของสีมาเปนสวนประกอบของการเลือกชุดที่เหมาะกับบุคลิกและลักษณะนิสัย
รวมทั้งรูปรางรูปทรงที่มีความเหมาะสมกับตัวละครและนักแสดง โดยนักแสดงจะแบงออกเปน 2 สวน คือ นักแสดงหลักและ
นักแสดงเสริม มีรายละเอียด คือ
ตัวละครหลัก
1.3.1 ขนมปง ลักษณะนิสัย ฉลาด ปราดเปรียวคลองแคลว ราเริง เครื่องแตงกายสีฟาชุดกระโปรงทรงสอบ เพื่อ
ความคลองตัวในการเคลื่อนไหว
1.3.2 ออย มี2 บุคลิก คือเรียบรอยและรุนแรงเปนคนเก็บกด เสแสรง ชุดที่ใชสีแดงสลับดํากระโปรงทรงสุมระบาย
1.3.3 บอส สุขุม มีเหตุผล มีหลักการ ชุดสีน้ําเงินเสื้อแขนยาว ชายเสื้อจะยาวกวาปกติเล็กนอย เพื่อเสริมสรางบุคลิก
ที่ดีใหแกนักแสดง
1.3.4 นนท ออนโยน มองโลกในแงดี ชุดที่ใชสีชมพู ชุดเขารูป เพื่อความกะทัดรัด
ตัวละครเสริม
1.3.5 จิระ ชางพูด ตลกขบขันแตแฝงไปดวยหลักการ สีชุดคือสีเทา
1.3.6 3 สาวสกายแลป เสื้อผาที่ใชจะเนนความรวมสมัย สีสันสดใส เพื่อความสวยงาม
1.4 เครื่องดนตรีประกอบการแสดง ใชวงปพาทยขนาดเล็ก ประกอบไปดวยเครื่องดนตรี 5 ชิ้น คือ ระนาดเอก ระนาด
ทุม ตะโพน ป และฉิ่ง เนื่องจากขอจํากัดของสถานที่ ที่เปนสถานศึกษาและยังอยูในชวงเวลาทําการเรียนการสอน ซึ่งถาหากใช
เครื่องดนตรีวงใหญอาจจะกอใหเกิดเสียงที่ดังจนเกินไปจนรบกวนการเรียนการสอนของทางมหาวิทยาลัย
1.5 เพลงที่ใชในการแสดง จะใชทั้งหมด 5 เพลงดวยกัน คือเพลงตารีกีปส ใชประกอบการแสดงออกแขก เพื่อสราง
บรรยากาศครึกครื้นกอนเริ่มทําการแสดง เพลงเชิด ใชประกอบการเขา – ออกของตัวละคร ราชนิเกริง ใชรองเพื่อการดําเนิน
เรื่อง เพลงสองไม ประกอบการรองแบบสั้นๆกระชับ โอด ใชประกอบชวงอารมณเศรา
1.6 การฝ กซอมการแสดง หากเป นการแสดงลิเ กแบบขนบจะไม มีการฝกซอม แต การแสดงลิเ กในครั้ง นี้จะมี การ
ฝกซอมตามรูปแบบของละครตะวันตก จะแบงออกเปน 4 ชวงดวยกัน คือ การอานและการตีความ เพื่อทําความเขาใจในบท
และตัวละคร การกําหนดตําแหนงและทิศทางการเคลื่อนไหว การซอมรายละเอียด จะประกอบไปดวยการตอบทพูด การซอม
รองและการซอมรํา และการซอมใหญ ซึ่งจะมีการซอมทีละฉากเพื่อซอมคิวรองและคิวการเขาออกของแตละฉากใหแมนยํา
และหลังจากนั้นจึงซอมรันคิวตั้งแตตนจนจบ
2. ขั้นการแสดง (Production)ทําการแสดงในวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เริ่มดวยการปพาทยบรรเลงเพลงโหมโรง ผูวิจัยทําการไหวครู ปพาทยบรรเลงเพลงตารีกีปสประกอบการออกแขกและเริ่มทํา
การแสดงลิเก โดยระยะเวลาจะเริ่มตั้งแต 15.30 น. – 17.20 น.
3. ขั้นหลังการแสดง (Post - Production) ผูวิจัยทําการเก็บแบบประเมินจากกลุมตัวอยางและรวบรวมหาคาเฉลี่ย
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และจากการรวบรวมขอมูลและนํามาวิเคราะห จะปรากฏผล ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่1 ตารางคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่นักศึกษาไดใหคะแนนหลังจากไดรับชมการแสดงลิเก
หัวขอ
คาคะแนนเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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1. นักศึกษามีความเขาใจในเนื้อเรื่องที่นําเสนอ
ผานการแสดง
2. นักศึกษาเขาใจในกระบวนการดําเนินเรื่อง
ของการแสดงลิเก
3. นักศึกษาเขาใจถึงวิธีการแสดงลิเก
4. นักศึกษาเขาใจถึงความตองการหลักของตัว
ละคร
5. นักศึกษามีความสนใจที่จะเขาเปนสวนหนึ่ง
ของการแสดงลิเก
6. นักศึกษาจะมีการเชิญชวนหรือแนะนําให
ผูอื่นรับชมการแสดงลิเก
7. นักศึกษามีความสนใจที่จะเขาชมการแสดง
ลิเกในภายหลัง
รวม

4.47

0.51

4.24

0.61

4.03

0.84

4.18

0.72

3.65

1.05

3.85

0.93

3.93

0.91

4

0.50

จากตารางจะปรากฏใหเ ห็นถึง 3 อันดับแรกที่เยาวชนได ใหคะแนนเฉลี่ยสูง สุด คือ ความเขาใจเนื้อเรื่องค าเฉลี่ ย
เทากับ 4.47คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50 เขาใจการดําเนินเรื่องคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.61 และเขาใจวิธีการแสดงลิเก 4.03 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.84

ตารางที่ 2 ตารางคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของเยาวชนหลังจากชมลิเก
หัวขอ
คาคะแนนเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1. วิธีการแสดง

4.25

0.65

2. ความสวยงามของเครื่องแตงกาย

4.52

0.69

3. ความไพเราะของการรองและดนตรี
ประกอบการแสดง
4. ความสามารถของนักแสดง

4.27

0.72

4.41

0.61

5. เรื่องที่แสดง

4.27

0.59

6. คณะลิเกที่จะจัดการแสดง

4.15

0.74

7. ตัวนักแสดง

4.31

0.65

8. ความสนใจในการแสดงลิเก

4.21

0.67

9. ความตองการที่จะศึกษากระบวนการแสดง

3.81

0.93
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ลิเก
10. ประโยชนจากการรับชมการแสดง
รวม

4.22

0.70

4.26

0.65

จากการทําแบบประเมินความพึงพอใจของเยาวชน สรุปไดวา 3 อันดับแรก ที่เยาวชนใหคะแนนความพึงพอใจสูงที่สุด
คือ ความสวยงามของเครื่องแตงกาย คาเฉลี่ยเทากับ 4.52 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.69 ความสามารถของนักแสดง
คาเฉลี่ยเทากับ 4.41 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61 และตัวนักแสดงคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.65
สรุปและอภิปรายผล
1. ในการสรางสรรคการแสดงลิเกสําหรับเยาวชนเรื่องที่จะเลือกมาจัดทําเปนการแสดงลิเกนั้น จําเปนจะตองเปน
เรื่องราวที่เยาวชนรูจักภูมิหลังของละครเรื่องนั้นๆเปนอยางดีและสามารถสะทอนปญหาที่เกิดขึ้นกับกลุมเยาวชน เพื่อสราง
ความรูความเขาใจและสอดแทรกคุณธรรมใหกับเยาวชน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ผศ.ดร.ธรรณธร ปญญโสภณ (2554)
ที่ไดศึกษาในเรื่องของละครโทรทัศนเพื่อเยาวชนกับการพัฒนาสังคมไทย ซึ่งการพัฒนาจะเกิดขึ้นไดดวยการนําเสนอสิ่งที่เปน
ประโยชนอยางแทจริงที่เกี่ยวของกับเยาวชน เรื่องราวที่ใกลกับตัวเด็กและวัยรุนจะทําใหเขาเห็นตัวตนของเขา
2. การสร างสรรค การแสดงลิเ กสํ าหรับ เยาวชนนั้นสิ่ งที่ ค วรคํานึง อยางยิ่ ง คื อ การเลื อกประเด็ นหรือป ญ หาที่
เกี่ยวของกับเยาวชนมาปรับปรุง ผานขั้นตอนของความคิดสรางสรรค ทั้ง 4 ขั้นตอน ของทอแรนซ คือในขั้นแรกเปนขั้นเริ่ม
ความคิด ซึ่งผูวิจัยไดพยายามรวบรวมถึงปญหาที่เกี่ยวของและใกลตัวกับเยาวชนในปจจุบันมากที่สุดนั่นก็คือ ปญหาเรื่องของ
เพื่อน และหลังจากนั้นก็ไดเขาสูขั้นครุนคิดและขั้นเกิดความคิดที่จะนําเอาละครมาปรับใหมีความเหมาะสมกับประเด็นของ
ละครและนํามาสรางสรรคเปนบทลิเก และนํามาสูขั้นปรับปรุงใหบทลิเกนั้นมีความสละสลวย และนําเสนอแงคิดไดอยางเขาใจ
ไดงาย อีกทั้งทําใหเยาวชนเกิดความพึงพอใจในการสรางสรรคการแสดงลิเก (ทวีศักดิ์ แกวทอน, 2546)
3. จากการวิจัย เราจะเห็นไดวาเยาวชนไทยในปจจุบันนี้มีความรูความเขาใจในการแสดงลิเกมากมากพอสมควร
เพราะเนื้อหาที่มีความเขาใจไดงายและการดําเนินเรื่องที่ไมไดซับซอน หากแตกอนหนานี้ที่ไมเคยไดรับชมการแสดงลิเกมา
กอนไมไดเกิดมาจากความไมชอบหรือไมสนใจในการแสดงลิเกแตอยางใด แตเกิดมาจากการดําเนินชีวิตในประจําวันและความ
สนใจในดานอื่นมากกวา โดยจากการที่ไดทําการสัมภาษณนักศึกษาที่มารับชมการแสดงลิเก ไดใหสัมภาษณชอบการแสดงลิเก
เพราะเคยเห็ น ตามสื่ อ ต า งๆ แล ว เครื่ องแต ง กายมี ค วามสวยงามมากแต ไ ม มี โ อกาสได รั บ ชม เพราะตนเองศึ ก ษาอยู ที่
กรุงเทพมหานคร จึงไมทราบวาจะไปชมการแสดงไดที่ไหน ซึ่งถาหากจะใหเลือกรับชมทางชองทางโซเชียลตางๆ ก็มีสื่อบันเทิง
ในดานอื่นๆดึงดูดความสนใจไป แตถามีมาใหชมแบบนี้ก็มีความสนใจและตองการที่จะเขาชมเปนอยางมาก และเมื่อไดรับชม
แลวก็มีความสนใจที่จะศึกษาถึงกระบวนการแสดงลิเกบาง เพื่อที่จะเปนความรู และเสริมในเรื่องของความสามารถพิเศษใหกับ
ตนเองเพิ่มขึ้นมาอีก ดังนั้นเราจึงเห็นถึงภาพสะทอนของความสําคัญของการแสดงลิเก ซึ่งเราตองทําการปลูกฝงในเรื่องของ
การแสดงลิเกเขาไป ซึ่งอาจจะนําเขาไปอยูในสวนหนึ่งของการเรียนการสอน เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ หรือความภูมิใจ
ในการแสดงลิเก
4. การแสดงลิเกในครั้งนี้ ไดมีการนําเอากระบวนการซอมแบบละครมาใช ซึ่งในการแสดงลิเกแบบขนบนั้น จะไม
มีการฝกซอม แตจะเปนการบอกเพียงโครงเรื่องคราวๆกอนการแสดงเพียงเล็กนอย หลังจากนั้นนักแสดงก็จะใชการอิมโพรไวส
เซชั่น (Improvisation) หรือเรียกวาการดนสด ในการดําเนินเรื่องซึ่งนับวาเปนเสนหของการแสดงลิเกแบบขนบ แตในการ
สรางสรรค ลิเกครั้ง นี้ไ ดมีการใชกระบวนการซอม มี การจัด รูปแบบตํ าแหนง ของตัวละคร อีกทั้ งมีการเขีย นบทรองและบท
สนทนาขึ้นมาใหนักแสดงไดดําเนินเรื่องตามรูปแบบที่มีการจัดไว เพราะผูวิจัยตองการที่จะใหมีความแตกตางไปจากจากการ
แสดงลิเกแบบขนบ เนื่องมาจากผูวิจัยมีความตองการที่จะสรางสรรคผลงานที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายที่เปนเยาวชน เปน
วัยรุนสมัยใหม และสามารถสรางความพึงพอใจและความรูสึกที่ดีตอการแสดงลิเกที่เปนการแสดงพื้นบานของไทยแตมีการ
สรางสรรคใหเกิดความรวมสมัย
ขอเสนอแนะ
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1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1 จากผลการวิจัยแสดงใหเ ห็นวา กระบวนการสรางสรรคการแสดงลิเกสําหรับเยาวชน นั้นขั้นตอนที่
สําคัญ ที่ สุด คือขั้ นตอนการคั ดเลื อกบทและแปลงมาเป นบทลิเ ก เพราะกลุ มเปาหมาย นั้นก็คื อเยาวชน ดัง นั้นเนื้อหาที่ จะ
นําเสนอจะตองมีความเกี่ยวของกับเยาวชนโดยตรง เพราะในขณะที่กําลังรับชมอยูนั้นกลุมเปาหมายจะไมไดรับเฉพาะความ
สนุกสนานเทานั้น เขาจะไดรับแงคิดไปในตัว ดังนั้นกอนที่จะทําการวิจัยหรือตองการจะเลือกประเด็นมาทําการแสดง ควรที่จะ
ศึ ก ษาถึ ง กลุ ม เป า หมายวา กํ า ลั ง ประสบป ญ หาใดหรื อ มี ค วามต อ งการในสิ่ ง ใด แล ว จึง เลื อกบทละครที่ เ หมาะสมกั บ
กลุมเปาหมายแลวนํามาทําเปนบทลิเก
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 สถานศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับเยาวชน ควรมีการศึกษาคนควาถึงกระบวนการฝกการแสดง
ลิเกของเยาวชน เพื่อจะไดเสริมสรางความภาคภูมิใจ และยอมรับในศิลปะการแสดงลิเกในกลุมเยาวชนเพิ่มขึ้น
2.2 ศึกษาการสรางสรรคการแสดงลิเกเพื่อไปพัฒนาหรือสรางแรงจูงใจ ในดานอื่นๆ ตอกลุมคนอีกหลายๆ
ประเภท
2.3 จัดสรางโครงการหรือกระบวนการฝกหัดการแสดงลิเกใหแกเยาวชน เพื่อเปนการกระตุนใหเยาวชนคน
รุนใหมไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
2.4 จัดทํางานวิจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการสรางสรรคการแสดงลิเกที่ใชภาษาตางประเทศ เพื่อเปนการ
ขยายกลุมเปาหมายในงานวิจัย
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บทคัดยอ
งานวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงคเพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะดานการสื่อสารเพื่อความรวมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเทคโนโลยีกับทฤษฎีการเรียนรูโซเชียลคอนสตรัคติวิสตเรื่อง ประชากร โดยใช
วิธีการดําเนินการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Action Research) รูปแบบวงจร PAOR จํานวน 4 วงจรปฏิบัติการ ผูเขารวมวิจัยคือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนแหงหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกจํานวน 32 คน แบงเปน 6 กลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
คือ แบบสังเกตพฤติกรรมการสื่อสารเพื่อความรวมมือในดานอวัจนภาษา การฟง-พูดและการอาน-เขียน การบันทึกวีดีโอและ
ชิ้นงานของนักเรียน วิเคราะหขอมูลแบบ Content Analysis และใชการตรวจสอบขอมูลโดยทําการตรวจสอบขอมูลแบบสาม
เสาและการตรวจสอบกับผูเชี่ยวชาญ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อความรวมมือทั้ง 3 ดานได
ดานที่มีการพัฒนามากที่สุดคือ ดานอวัจนภาษา นักเรียนมีการพูดถี่มากขึ้น ขยับเขามาทํางานในพื้นที่เดียวกัน มีการแบงหนาที่
อยางชัดเจนและทั่วถึง รวมถึงมีบรรยากาศในการทํางานที่ดี รองลงมาคือ ดานการฟง-พูด พบวา นักเรียนมีการพัฒนาการพูด
แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ รวมถึงมีการอภิปรายมากขึ้น และการอาน-เขียน นักเรียนมีการรวบรวบและอภิปรายรวมกัน
ในการเขียน งานเขียนของนักเรียนมีการพัฒนามากขึ้น ดังนั้น ครูควรมีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเทคโนโลยีกับทฤษฎี
โซเชียลคอนสตรัคติวิสตในเรื่อง ประชากรเพื่อสงเสริมใหนักเรียนพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อความรวมมือของนักเรียน
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเทคโนโลยี, ทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6,
ประชากร
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Abstract
The purpose of research is developing Communication Skill for Collaboration of Grade 12th
Students by Technology – Integrated Social Constructivist Learning Management in Topic of Population.
The method of this qualitative research is action research with 4 cycle of PAOR. Research with 32 Grade
12th Students, 6 groups. The tool of research is behavioral observation of Communication skill for
Collaboration in non-verbal, speak-listen and read-write, video recording and student worksheet. Analyzed
result with Triangulation, Content analysis and Peer debriefing. The result showed that the students can
develop Communication skill for collaboration in three types. The most developing Communication skill
is non-verbal. Student frequently spoke and work in same area. Student clearly devised duties and good
working atmosphere. Secondly, speaking-listening skill. The result showed that student developed
speaking skill with comment and more disputed. Next, student improved reading-writing skill. They
gathered and discussed in writing. Student writing was improved. Therefore, Teacher should use
Technology – Integrated Social Constructivist Learning Management in Topic of Population to develop
Communication skill for Collaboration of student.
Keywords: Technology – Integrated learning management, Social Constructivist, Grade 12th Students,
Population

1202

บทนํา
การศึกษาในปจจุบันใหความสําคัญกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ประกอบดวยทักษะหลายดาน ทักษะการสื่อสาร
และความรวมมือ (Communication and Collaboration) เปนทักษะที่จะทําใหนักเรียนมีความพรอมในการทํางาน (องคกร
ความรวมมือเพื่อทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21, 2558) แนวทางการทํางานรวมกันใหประสบความสําเร็จที่อยูในทักษะการ
สื่ อ สารและความร ว มมื อ นั้น คื อ ความสามารถในการสื่ อสารเพื่ อ ให เ กิด ความร ว มมื อ องค กร National Education
Association (2012) กลาววา การสื่อสารในดานอวัจนภาษาหรือภาษากาย การพูดและการเขียน เปนสวนหนึ่งของการทํางาน
ใหบรรลุเปาหมาย รวมถึงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่กําหนดสมรรถนะที่ผูเรียนจะตองมี
ความสามารถในการสื่ อสารและความสามารถในการใชทั กษะชีวิตที่ส อดคลองกับแนวทางการทํ างานร วมกันโดยผานการ
สื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนความรู นอกจากนี้ปญหาของนักเรียนไทยที่ยังขาดการวางแผนในการทํางานรวมกัน ไมสามารถแสดง
ความคิดเห็นหรือความรูของตนเองสูผูอื่นได (พุทธชาด มณีขัติ, 2558) และการจัดการเรียนรูในวิชาชีววิทยาในเรื่อง ประชากร
นั้นเปนเนื้อหาที่เนนการทองจํา การจัดการเรียนรูแบบบรรยายทําใหนักเรียนขาดการทํากิจกรรมเปนแบบกลุมและไมสามารถ
เขาถึงสถานการณจริงในปจจุบันได รวมถึงในปจจุบันปญหาประชากรโลกเปนสิ่งที่ควรใหความสําคัญเชน การเพิ่มของจํานวน
ประชากร การเขาสูสังคมผูสูงอายุ (He, Goodkind, KowalWan, 2016) เพราะฉะนั้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อความ
รวมมือในเรื่อง ประชากรจะเปนการเตรียมความพรอมนักเรียนเพื่อเขาสูการทํางานและปรับตัวเขาสูสถานการณของโลกใน
อนาคต ซึ่งการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการเรียนรูโซเชียลคอนสตรัคติวิสตจะชวยใหนักเรียนมีการทํางานเปนทีม แลกเปลี่ยน
ความรูและอภิปรายรวมกับผูอื่น ทําใหนักเรียนสามารถพัฒนาปฏิสัมพันธและการทํางานในสังคมตอไปได (สุรางค โควตระกูล,
2550) อยางไรก็ตาม ปจจุบันมีความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี การนําเทคโนโลยีมาบูรณาการกับการจัดการเรียนรูจะทําให
การจัดการเรียนรูสะดวกและไดความรูที่หลากหลายมากขึ้น ในงานวิจัยนี้จึงทําการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเทคโนโลยีกับ
ทฤษฎีโ ซเชีย ลคอนสตรั คติ วิส ตเ พื่อส งเสริ มทั กษะการสื่ อสารเพื่ อความรวมมื อของนักเรีย นชั้ นมั ธยมศึ กษาปที่ 6 ในเรื่อง
ประชากร
การสื่อสารเพื่อความรวมมือ เกี่ยวของทักษะการสื่อสารและความรวมมือที่จะทําใหประสบความสําเร็จในการทํางาน
หรือการเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยในทักษะการสื่อสารและความรวมมือนั้น ประกอบดวย ทักษะการสื่อสาร และทักษะความ
รวมมือ ซึ่งทั้ง 2 ทักษะมีความเชื่อมโยงกัน สอดคลองกับ Partnership for 21st Century Learning (2009) กลาววา ทักษะ
การสื่อสารและความรวมมือไมสามารถแยกกันได การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งการพูด เขียนและอวัจนภาษาทําใหเกิดความ
รวมมือได งานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารเพื่อความรวมมือในดานการฟง – พูด อาน- เขียนและอวัจนภาษา
โดยมีการศึกษาแบงเปน 3 ดาน คือ ในดานการฟง – พูด จากหนังสือ Principal Leadership เขียนโดย Fisher และ Frey
(2013) การพูดที่จะนําเขาสูการรวมมือกันทํางาน ครูจะตองมีการเปลี่ยนใหนักเรียนเปนผูพูด มีการใหนักเรียนทํางานกลุมมาก
ขึ้น มี การอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นภายในกลุม สวนการอาน – เขีย นเพื่อความรวมมือนั้น นักเรีย นควรมีการ
รวมกันเขียน รวมการแสดงความคิดเห็นหรืออาจกําหนดใหเลขาเขียนแตนักเรียนมีการอภิปรายแกไขรวมกัน (Onrubia and
Engel, 2009) และการแสดงลักษณะภาษากายหรืออวัจนภาษาที่ บงบอกถึงการทํางานกลุมของนักเรียนจากงานวิจัยของ
Negrón และ Antonio (2008) คือ ความถี่ในการพูดของนักเรียน การดําเนินงานในพื้นที่เดียวกัน การสบตา การแสดงทาทาง
เห็นดวยและไมเห็นดวย การแบงหนาที่ในการทํางานรวมถึงบรรยากาศในการทํางาน การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการ
สื่อสารเพื่อความรวมมือจึงตองมีการจัดการเรียนรูแบบเปนกลุมและเปดโอกาสใหนักเรียนมีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น รวมถึงสรางกระบวนการทํางานกลุม มีการพูดคุย ฟงความคิดเห็น รวมกันเขียนเพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย
การจัดการเรียนรูตามทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสตเปนการจัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการกลุม มาจากแนวคิดของ
Vygotsky ที่กลาววา “ปฏิสัมพันธทางสังคมมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาดานพุทธิปญญา” นักเรียนจะไดรับความรูจากสังคม
รวมถึงปจจุบันการศึกษาไทยไดเขาสูการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่เปนยุคแหงเทคโนโลยีและการสื่อสาร การบูรณาการ
เทคโนโลยีจึงเปนสิ่งสําคัญในการจัดการเรียนรู สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. (2559) กลาววา ควรมีการ
ประยุกตใชเทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศในการจัดการเรียนรูทําใหเขาถึงแหลงความรูไดอยางรวดเร็วและเพิ่มชองทางในการ
จัดการเรียนรูใหสะดวกมากยิ่งขึ้น ในงานวิจัยนี้จึงใชการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเทคโนโลยีกับทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติ
วิส ต ต ามแนวทางของ Barak (2016) ที่ ไ ด ออกแบบการจัด การเรี ย นรู ต ามทฤษฎี โ ซเชี ย ลคอนสตรั ค ติ วิส ต ผ สมผสานกับ
เทคโนโลยีการจัดการเรียนรูจากแอพพลิเคชัน Cloud เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยมีการประยุกตใช
เทคโนโลยีเขาไปในแตละขั้นของการจัดการเรียนรู จากเหตุผลทั้งหมดที่กลาวมา ผูวิจัยจึงสนใจการสงเสริมทักษะการสื่อสาร
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เพื่อความรวมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเรื่อง ประชากร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเทคโนโลยีกับ
ทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต
นิยามศัพทเฉพาะ
1. ทักษะการสื่อสารเพื่อความรวมมือหมายถึง ความสามารถในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การรับฟงผูอื่นขณะ
ทํางานกลุม มีการแสดงออกทางอวัจนภาษาขณะดําเนินงาน มีการสบตา การทํางานในพื้นที่เดียวกัน และการอานและเขียน
เมื่อทํ างานที่ไดรั บมอบหมาย มีส วนรวมในการเขี ยนและการอภิป รายขณะทําการเขียนที่ จะส งผลถึ งการทํางานใหป ระสบ
ความสําเร็จ
2. การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเทคโนโลยีกับทฤษฎีการเรียนรูโซเชียลคอนสตรัคติวิสตในเรื่อง ประชากรหมายถึง
การจัดการเรียนรูที่จะทําใหนักเรียนสรางความรูจากตนเองและสังคม มีการแลกเปลี่ยนความเห็นกับผูอื่นในเรื่อง ประชากร
โดยมี การบู รณาการร วมกับ เทคโนโลยี และมี ครู เป นผู ชวยเหลือ ครูค อยกระตุ นและตั้ งคํ าถามแกนักเรีย น รวมถึ งครูต อง
จัดกิจกรรมใหนักเรี ยนมีการอภิป ราย แจกแจงความรูข องตนเองใหผูอื่น มีการใชกระบวนการกลุม จากนั้นเปด โอกาสให
นักเรียนมีการสะทอนผลในชองทางตาง ๆ มีแนวทางการจัดการเรียนรู 4 ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นสืบคนความรูใหม นักเรียนไดรับความรูจากการสืบคน หาประสบการณ รวมถึงคนหาสถานที่ บุคคล
และความรูใหม จากในและนอกหองเรียน
2. ขั้นเพิ่มขอตกลง นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ หรือการโตแยงกับผูอื่น การเรียนรู
ความคิดจากผูอื่น เพื่อใหมีการปรับความคิดของตนเอง
3. ขั้นรวมมือสรางความรู นักเรียนสรางความรูทางวิทยาศาตรรวมกับผูอื่นโดยการเขียนเรียงความ สราง
วีดีโอ รวมถึงเตรียมการนําเสนอที่นาสนใจ
4. ขั้นสะทอนผล นักเรียนทําการประเมิน วิจารณและใหคําแนะนํานักเรียนกลุมอื่น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการสงเสริมทักษะดานการสื่อสารเพื่อความรวมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ดวยวิธีการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการเทคโนโลยีกับทฤษฎีการเรียนรูโซเชียลคอนสตรัคติวิสตเรื่อง ประชากร
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพแบบ Action Research ที่มีการวิจัยเปนแบบวงจร PAOR แบงเปน 4 ขั้นตอนดังนี้
1. การวางแผน ผูวิจัยออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะการสื่อสารเพื่อความรวมมือ
2. การลงมือปฏิบัติ ผูวิจัยปฏิบัติตามขั้นตอนที่วางแผนไว
3. การสังเกต ระหวางการจัดการเรียนรูผูวิจัยทําการสังเกตเพื่อรวบรวมขอมูลเพื่อนักเรียนและประเมินการสอน
4. การสะทอนความคิด สะทอนผลการจัดการเรียนรูและทักษะของนักเรียนเพื่อปรับปรุงแกไขในวงจรปฏิบัติการตอไป
ดําเนินการวิจัยจํานวน 4 วงจรปฏิบัติการแบบตอเนื่องกัน จํานวน 4 แผนการจัดการเรียนรู เวลา 12 ชั่วโมง ใชวิธีการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการเทคโนโลยีกับทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสตในเรื่อง ประชากร ที่ประกอบดวย 4 ขั้นการจัดการ
เรี ยนรู ได แก ขั้นสืบ ค นความรูใ หม ขั้นเพิ่ ม ขอตกลง ขั้นร วมมือสรางความรูแ ละขั้ นสะทอนผล ทํ าการวิจัย กับนักเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนขนาดกลางแหงหนึ่ง รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 32 คน
แบงกลุมนักเรียนออกเปน 6 กลุม มีการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. การรวบรวมขอมูล ทําการเก็บรวบรวม โดยมีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 3 ชนิดคือ 1) แบบสังเกต
พฤติกรรมการสื่อสารเพื่อความรวมมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการรวบรวมขอมูลและสังเคราะหเกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรม
การสื่อสารเพื่อความรวมมือจํานวน 3 ดานคือ ดานอวัจนภาษา การฟง-พูดและการอาน-เขียน โดยเปนแบบสังเกตแบบกึ่ง
โครงสราง (Semi-Structured Observation) 2) การบันทึกวีดีโอเทปการจัดการเรียนรู 3) ชิ้นงานของนักเรียนเพื่อประเมิน
พฤติกรรมการสื่อสารเพื่อความรวมมือของนักเรียน โดยมีการเก็บรวบรวมขอมูลแบบเปนรายหอง รายกลุมและรายบุคคล
2. การวิเ คราะห ขอมู ล ใชการวิเคราะห ขอมูล แบบ Content Analysis และใชการตรวจสอบขอมูล โดยทํ าการ
ตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Method Triangulation) และการตรวจสอบกับผูเชี่ยวชาญ (Peer Debriefing)
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อความรวมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ดวยวิธีการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการเทคโนโลยีกับทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสตแบงผลการวิจัยเปน 3 ดานของพฤติกรรมการสื่อสารเพื่อความ
รวมมือคือ อวัจนภาษา การฟง - พูดและการอาน – เขียน มีผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัยแบงเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 อวัจนภาษา แบงเปนการสังเกตการแสดงพฤติกรรมดังนี้
1.1 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางสม่ําเสมอ หลังจากการจัดการเรียนรูทั้ง 4 วงจรปฏิบัติการ นักเรียนทุกกลุมมี
ความถี่ในการพูดคุยในเรื่อง ประชากรมากขึ้น นักเรียนแสดงทาทางสนใจในการตอบคําถามและถามคําถาม แตในบางครั้ง
นักเรี ย นบางกลุม มีค วามถี่ใ นการพู ด มาก แสดงทาทางสนใจในบทสนทนามาก แตไ มมี ค วามเกี่ยวของกับ เรื่ อง ประชากร
นักเรียนพูดนอกเรื่องในชวงทายของกิจกรรม แสดงวากิจกรรมสามารถทําใหนักเรียนแสดงทักษะได แตยังไมสามารถทําให
นักเรียนมีความถี่ในการพูดในเรื่อง ประชากร อยางสม่ําเสมอตั้งแตตนคาบเรียนจนถึงทายคาบเรียนได
1.2 การสบตา นักเรี ยนที่แ สดงถึ งการสนใจฟ งและสนใจในสิ่ งที่ กําลัง มีการอภิป ราย นักเรี ยนมองและสบตากับ
สมาชิกคนอื่นภายในกลุม เมื่อผาน 4 วงจรปฏิบัติการนักเรียนมีการพัฒนาการสบตาระหวางการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นมากขึ้นแสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวมในบทสนาทนา แตในบางครั้งนักเรียนยังไมไดแสดงถึงความตั้งใจในการฟงมากนัก
อาจเปนเพราะนักเรียนบางคนตั้งใจทําหนาที่ของตนเองทําใหละเลยการฟง
1.3 การแสดงทาทางการเห็นดวยหรือไมเห็นดวย นักเรียนมีลักษณะทาทางในการเห็นดวยโดยการพยักหนาและพูด
ตอบเพื่อแสดงการเห็นดวย พบวา ในชวงทายของการจัดการเรียนรูในวงจรปฏิบัติการที่ 4 นักเรียนจํานวน 4 กลุมจาก 6 กลุม
เริ่มมีการแสดงทาทางการเห็นดวยหรือไมเห็นดวยดวยความถี่ที่มากขึ้นเชนเดียวกัน
1.4 การดําเนินงานในพื้ นที่ ทํางานร วมกัน สมาชิ กควรอยู ในพื้ นที่ เดี ย วกันเพื่ อความสะดวกและรวดเร็ ว รวมถึ ง
ระยะหางระหวางบุคคล ลั กษณะการยืนหรือการนั่งของนักเรีย นแสดงถึ งความร วมมือ เช น นักเรี ยนที่ ยืนรวมกลุมกันเป น
วงกลมแสดงวากําลัง ปรึกษาหรืออภิ ปรายกัน แตนักเรียนที่ยืนหางกันมากแสดงวา อาจไมได มีการปรึกษาหรืออภิป รายกัน
พบวาการดําเนินงานของนักเรียนทั้ง 6 กลุมในวงจรปฏิบัติการที่ เมื่อมีการจัดการเรียนรูผานไปเปนจํานวน 4 วงจรปฏิบัติการ
พบวา นักเรียนทุกกลุมพยายามตีกรอบลักษณะพื้นที่การดําเนินงานเขามาเปนบริเวณเดียวกันมากขึ้น ดังภาพ 1

ภาพที่ 1 แผนภาพการดําเนินงานของนักเรียนในวงจรปฏิบัติติการที่ 4 แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง ประชากรมนุษย
1.5 การแบงหนาที่ของนักเรียน นักเรียนมีการแบงหนาที่อยางชัดเจนและทั่วถึง ในชวงวงจรปฏิบัติการที่ 1 การแบง
หนาที่ของนักเรียนแตละกลุมไมมีความชัดเจน ทําใหงานที่ไดรับมอบหมายของแตละกลุมมีสมาชิกเพียง 1 หรือ 2 คนที่ทํางาน
ที่ไดรับมอบหมาย แตในวงจรปฏิบัติการที่ 4 ผูวิจัยมีการใหนักเรียนเขียนสะทอนผลการทํางานกลุม นักเรียนมีการเขียนถึงการ
แบงหนาที่ชัดเจนมากขึ้น นักเรียนมีการแบงฝายหาขอมูล ฝายนําเสนอและนําขอมูลมารวมกันอภิปรายเพื่อหาขอสรุป
1.6 บรรยากาศในการทํางาน บรรยากาศในการทํางานควรมีความเปนกันเอง มีปฏิสัมพันธที่ดีและมีการหาขอสรุป
นักเรียนบางกลุมมีบรรยากาศในการทํางานที่ดี เนื่องจากนักเรียนมีการชวยกันทํางาน ชวยกันอภิปรายหาขอสรุป แตปญหาใน
บางกลุม ไมสามารถแสดงบรรยากาศในการทํางานที่เ ปนกันเอง มีปฏิ สัมพันธที่ดีได เพราะนักเรียนไมชวยกันทํางาน ทําให
นักเรียนทะเลาะกัน จึงตองมีการเปดใจและพูดคุยเพื่อใหบรรยากาศดีขึ้น
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ตอนที่ 2 การฟง – พูด แบงเปนการสังเกตการแสดงพฤติกรรมดังนี้
2.1 การรั บฟงความคิ ดเห็ นและขอเสนอแนะจากผูอื่น นักเรียนมี การแกไขงานตามที่ไ ดรับ คําแนะนํา การสั งเกต
พฤติกรรมของนักเรียนแบงเปนการรับฟงขอเสนอแนะจากกลุมอื่นและภายในกลุมของนักเรียน พบวา ในชวงแรกนักเรียนบาง
กลุมมีการรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกเพียง 1 หรือ 2 คนเทานั้น สวนใหญนักเรียนชายจะทําการรับฟงความคิดเห็นของ
นักเรียนหญิงมากกวาเสนอความคิดเห็น แตเมื่อมีการทํางานดวยกันมากขึ้น ในวงจรปฏิบัติการที่ 4 งานที่ไดรับมอบหมายจึง
ไมไดเปนขอสรุปของสมาชิกทั้งหมดภายในกลุม
2.2 การพูดคุยแสดงความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะ โดยใชภาษาที่สุภาพ มีการสบตาผูฟง นักเรียนทุกกลุมมีการแสดง
ความคิดเห็นโดยใชภาษาที่สุภาพ แตระหวางการพูดของนักเรียนไมคอยมีการสบตาผูฟง การสังเกตของผูวิจัยพบวา ในชวงตน
ของวงจรปฏิบัติการที่ 1 และทายวงจรปฏิบัติการที่ 4 การแสดงความคิดเห็นของนักเรียนมีการใชภาษาที่สุภาพ และไมคอยมี
การสบตาผูฟง นักเรียนยังมีความเกรงใจในการแสดงความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะอยู การพูดแสดงความคิดเห็นของนักเรียนจึงมี
ลักษณะพูดถึงเฉพาะขอดี แตไมพูดเสนอแนะถึงขอที่ควรพัฒนา
2.3 การพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นความคิ ดเห็ นเพื่ อการทํ างาน จากการสั ง เกตพบวา ในวงจรปฏิ บั ติ การที่ 1 ถึ ง วงจร
ปฏิบัติการที่ 4 นักเรียนจํานวน 5 กลุม จาก 6 กลุม คอนขางมีการพูดคุยกันอยางทั่วถึงมากขึ้น และบทสนาของนักเรียนยังคง
มีการพูดนอกประเด็นอยู แตมีความถี่ที่นอยลง ผูวิจัยพบวา การพูดนอกประเด็นในบางครั้งของนักเรียนทําใหบรรยากาศใน
การทํางานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้น นักเรียนมีความผอนคลายและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
มากขึ้น
2.4 การพูดคุยดวยเหตุผลหรือมีหลักฐานประกอบ จากการสังเกตบทสนทนาของนักเรียน ในชวงวงรอบที่ 1 และ 2
นักเรียนเริ่มทํางานรวมกัน ทําใหนักเรียนยังไมมีความกลาในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น การพูดคุยดวยเหตุผลจึงมี
นอยมาก แตในวงรอบที่ 3 พบวา นักเรียนพูดคุยกันดวยเหตุผลและหลักฐานประกอบมากขึ้น
ตอนที่ 3 การอาน - เขียน แบงเปนการสังเกตการแสดงพฤติกรรมดังนี้
การเขียนของนักเรียนแตละกลุมเพื่อการทํางานที่ไดรับมอบหมาย มีการเขียนเพื่อความรวมมือในรูปแบบที่แตกตาง
กัน 5 รู ปแบบดั งนี้ 1) รูปแบบคูข นานในการตัด และวาง 2) รู ปแบบคู ขนานแบบจิ๊กซอว 3) รูป แบบการประเมินผลสรุ ป
4) รูปแบบการประเมินระหวางการทํางาน 5) รูปแบบการบูรณาการ
เมื่อจัดการเรียนรูทั้งหมด 4 วงจรปฏิบั ติการในเรื่อง ประชากร พบวา นักเรียนมีการพัฒนาในการเขี ยนเพื่ อการ
ทํางานกลุมแตอาจแตกตางกันในลักษณะของการเขียน ในชวงแรกของวงจรนักเรียนมีการเขียนทั้งแยกกันเขียนและใหเลขา
เปนผูเขียน แตนักเรียนแตละกลุมยังไมไดมีการอภิปรายและสรุป แกไขรวมกัน แตเมื่อผานไปวงจรที่ 2 3 และ 4 นักเรียนเริ่มมี
การนํางานมารวบรวมเพื่ออภิปราย แกไขและสรุปรวมกันเพื่อการสงงานและการนําเสนอนักเรียนมีการพูดคุยกันในขั้นตอน
สุดทาย แตพบวา สุดทายแลวนักเรียนไมสามารถเกิดการเขียนในรูปแบบของการบูรณาการได นักเรียนไมไดมีการอภิปราย
รวมกันทุกขั้นตอน และจากการตรวจชิ้นงานของนักเรียน และในบางครั้งการทํางานของนักเรียนไมไดเกิดจากการมีสวนรวม
ของสมาชิกทุกคนภายในกลุม
3.1 การเขียนแสดงความคิดเห็น นอกจากการเขียนระหวางการทํากิจกรรมกลุมแลว นักเรียนมีการเขียนเพื่อแสดง
ความคิด เห็นและขอเสนอแนะให กับกลุมตนเองและกลุมอื่นเพื่อปรั บปรุงแกไขงานในครั้งต อไป นักเรียนทํ าการเขี ยนลงใน
Facebook กลุมรายวิชา โดยการสะทอนผลอยูในขั้นตอนการจัดการเรียนรูขั้นที่ 4 ขั้นสะทอนผล ในดานนี้นักเรียนสวนใหญ
ยังไมสามารถแสดงทักษะไดดี เนื่องจากความกลัวและเกรงใจของนักเรียนดังภาพ 2

ภาพที่ 2 ตัวอยางการใหขอเสนอแนะของนักเรียนเกี่ยวกับการนําเสนอในเรื่อง ประชากร ในการจัดการเรียนรูวงจร
ปฏิบัติการที่ 3 ใน Facebook กลุมรายวิชา

1206

สรุปและอภิปรายผล
สรุปและอภิปรายผลการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อความรวมมือของนักเรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
เทคโนโลยีกับทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต แบงเปน 3 ดานดังนี้
1. อวัจนภาษา การสื่อสารระหวางบุคคลที่ไมใชคําพูดหรือตัวอักษรแตใชการแสดงออกแสดงถึงการทํางานรวมมือกัน
จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแตละกลุมตั้งแตวงจรปฏิบัติการที่ 1 ถึงวงจรปฏิบัติการที่ 4 พบวา นักเรียนเริ่มมีการพูด
ถี่มากขึ้น และนักเรียนเริ่มขยับเขามาทํางานในพื้นที่เดียวกัน นักเรียนมีการสบตาระหวางการอภิปราย เมื่อมีการอธิบายและ
อภิปรายนักเรียนมี การแสดงท าทางการพยั กหนาเห็นด วยหรื อสายหนาเมื่ อไมเ ห็นดวย การแบงหนาที่ข องนักเรียนมีความ
ชัดเจนและทั่วถึง รวมถึงบรรยากาศในการทํางานของนักเรียนมีความเปนกันเองมากขึ้น อาจเปนเพราะแนวทางการจัดการ
เรียนรูทําใหนักเรียนมีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งภายในกลุมและภายในชั้นเรียนทําใหนักเรียนตองมีการรวม
กลุมกันเพื่ออภิปรายและทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย ขณะจัดการเรียนรูครูไดมีการสงเสริมใหนักเรียนมีการเขาทํางานกลุม
แนะแนวทางในการทํางานกลุ มให ป ระสบความสํ าเร็ จ ทํ าใหนักเรี ย นมีการพั ฒ นาในด านนี้ สอดคล องกับ Negrón และ
Antonio (2008) ที่ศึกษาเกี่ยวกับอวัจนภาษาในการทํางานแบบรวมมือ การจัดการเรียนรูที่ใหนักเรียนมีการทํางานเปนกลุม มี
การใหนักเรียนแกไขปญหาและมอบงานใหนักเรียนแตละกลุม ในระหวางนั้นนักเรียนจะเริ่มแสดงอวัจนภาษาที่แสดงใหเห็นถึง
การรวมมือ นักเรียนที่แสดงทาทางระหวางการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความเห็นจะทําใหงานมีโอกาสสําเร็จมากกวานักเรียน
ที่ไมมีการตอบสนอง
2. การฟง – พูด จากการสังเกตการณพัฒนาของนักเรียนในวงจรปฏิบัติการที่ 1 ถึงวงจรปฏิบัติการที่ 4 ระหวางการ
จัดการเรียนรูนักเรียนมีการแสดงฟง – พูดเพื่อการทํางานกลุม ในชวงแรกนักเรียนรวมกลุมกันครั้งแรกทําใหยังไมคุนชินกับการ
ทํางานกลุม และการจัดการเรียนรู ในชวงแรกนักเรียนภายในกลุ ม 1 ถึง 2 คนที่ จะรับ ฟงความคิด เห็นของคนภายในกลุ ม
รวมถึง การลงขอสรุ ปของนักเรียนที่ไมไ ดเปนข อสรุปของคนทั้งหมดภายในกลุม และในชวงแรกนักเรียนมีการพูดออกนอก
ประเด็นในเรื่อง ประชากรคอนขางมาก และการพูดคุยของนักเรียน การอภิปรายภายในกลุมเริ่มมีการใชหลักฐานประกอบ
และยกตัวอยาง ในวงจรปฏิบัติการที่ 4 พบวา นักเรียนมีการพูดในประเด็นเนื้อหาประชากรมากขึ้น รับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น และพูดอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรูมีการสนับสนุนใหนักเรียนมีการอภิปรายและ
แลกเปลี่ยนความรู โดยสอดคลองกับ Career and Technical Education ที่กลาวถึง การทํางานที่จะทําใหกลุมประสบ
ความสําเร็จที่สมาชิกภายในกลุมตองมีการแลกเปลี่ยนและอภิปรายอยางชัดเจน สมาชิกตองมีการฟงสมาชิกคนอื่นภายในกลุม
แสดงใหเห็นถึงความตั้งใจในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและอภิปราย ทําใหนักเรียนมีการพัฒนาทักษะในดานนี้
3. การอาน – เขียน สังเกตจากรูปแบบการเขียนของนักเรียนในระหวางการจัดการเรียนรูและการเขียนสรุปของ
นักเรียนหลังการจัดการเรียนรู การเขียนเพื่อความรวมมือมีจํานวน 5 รูปแบบซึ่งเกี่ยวกับการเขียนของนักเรียนที่มีการแบง
หนาที่ในการเขียนและแกไขงานรวมกัน หรือมีการแบงตําแหนงเลขาเพื่อทําการเขียนและแกไขสรุปรวมกัน จากการสังเกตใน
วงจรปฏิบัติการที่ 1 ถึงวงจรปฏิบัติการที่ 4 นักเรียนมีการเขียนที่แตกตางกัน ในชวงแรกนักเรียนสวนใหญไมไดมีการอภิปราย
และแกไขรวมกัน เมื่อมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู นักเรียนมีการนํางานมารวบรวมและอภิปรายรวมกันในหลายขั้นตอน แต
ไมไดมีการอภิปรายรวมกันทุกขั้นตอน ทั้งนี้นักเรียนมีการพัฒนาการเขียนใหมีการเขียนแบบรางและอภิปรายรวมกันมากขึ้น
ทั้งนี้อาจเนื่องจากงานที่ไดรับมอบหมายมีความซับซอนและมีรายละเอียดมากขึ้น เนื่องจากผูวิจัยทําการเพิ่มสถานการณและ
การแกป ญ หาในเรื่อง ประชากรที่ ซับ ซอนมากขึ้น ทํ าให นักเรี ย นมีการพัฒ นาการอภิป รายระหวางการเขี ยนและร วมกัน
อภิปรายแกไขงานเขียนมากขึ้น สอดคลองกับแนวคิดการจัดการชั้นเรียนของคูนิน (Kounin, 1970 อางถึงใน Emmer และ
Evertson, 1981) ที่ กลาววา การมอบหมายงานที่ ห ลากหลายและท าทายจะกระตุ นให นักเรีย นพยายามทํางานที่ ได รั บ
มอบหมายใหประสบความสําเร็จ และนักเรียนจะมีความกระตือรือรนในการทํางาน นักเรียนจะสนใจในบทเรียน การเรียนรู
ของนักเรียนจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเทคโนโลยีกับทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสตจึงสามารถสงเสริมการพัฒนาทักษะ
การสื่อสารเพื่อความรวมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเรื่อง ประชากรได ดานที่มีการพัฒนามากที่สุดคือ ดานอวัจน
ภาษา เนื่องจากนักเรียนมีการเรียนรูในรูปแบบกลุมและมีการแลกเปลี่ยนความรู อภิปรายภายในกลุมและในชั้นเรียนรวมถึง
การกระตุนของครูทําใหนักเรียนมีการพัฒนาในดานนี้ แตในสวนของดานการฟง-พูดและการอาน-เขียน นักเรียนในบางกลุมยัง
ไมสามารถพัฒนาไดทั้งหมด ในบางครั้งนักเรียนไมอภิปรายรวมกัน พูดออกนอกเรื่องและการเขียนไมไดมีการแกไขรวมกัน ทั้ง
สองดานนี้จึงควรมีการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาตอไป
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1.1 ในการพัฒนาในดานทักษะการสื่อสารเพื่อความรวมมือของนักเรี ยน ควรมี การแบงกลุ มนักเรียนแบบสุม ให
นักเรียนที่ไมเคยอยูกลุมเดียวกันทํางานรวมกัน นักเรียนจะมีการพัฒนาทักษะมากขึ้น
1.2 ควรมีการกระตุนใหนักเรียนเกิดการสื่อสารทั้งภายในกลุมและระหวางกลุม และควรแกปญหาในการทํางานกลุม
ของนักเรียนโดยการสรางความเขาใจรวมกัน เปดใจคุยกันจะทําใหการทํางานของนักเรียนดีขึ้น
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นแบบปกปดตัวตนดวยเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อลดขอจํากัดในการแสดง
ความคิดเห็นของนักเรียนเพิ่มเติมเพื่อใหนักเรียนมีการแสดงความคิดเห็นที่ตรงประเด็นและทําใหนักเรียนเกิดความสบายใจใน
การแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานของตนเองมากขึ้น
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับการรับรูความเจ็บปวยของผูปวยโรคไตเรื้อรัง
ที่ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม 2) ศึกษาระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผูปวยโรคไตเรื้อรังที่ไดรับการฟอกเลือด
ดวยเครื่องไตเทียม และ 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูความเจ็บปวยและพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผูปวยโรคไต
เรื้อรังที่ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม กลุมตัวอยางเปนผูปวยโรคไตเรื้อรังที่ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม
จํานวน 60 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย 1) แบบสอบถามขอมูลทั่วไป 2) แบบประเมินการรับรู
ความเจ็บ ปวย และ 3) แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิ บัติ ตัว วิเคราะห ขอมู ลโดยใช สถิ ติเ ชิง พรรณนา และวิเ คราะหห า
ความสัมพันธโดยใชสัมประสิทธสหสัมพันธของเพียรสัน
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา กลุมตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ยการรับรูความเจ็บปวยในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
และมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในภาพรวมอยูในระดับดี โดยการรับรูความเจ็บปวยดานระยะเวลาการเจ็บปวยมี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปฏิบัติตัวดานการออกกําลังกาย (r = 0.27, p < 0.05) การรับรูความเจ็บปวยดานการ
รักษาและการควบคุมโรคมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปฏิบัติตัวดานการรับประทานยาและดานการออกกําลังกาย
(r = 0.30, p < 0.05; r = 0.29, p < 0.05) นอกจากนี้ยังพบวา การรับรูความเจ็บปวยดานผลกระทบจากความเจ็บปวยมี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปฏิบัติตัวดานการพักผอน (r = 0.31, p < 0.05)
ผลการวิจัยสะทอนวา การสงเสริมการรับรูความเจ็บปวยที่ถูกตองมีผลตอการปฏิบัติตัวของผูปวย
คําสําคัญ : ผูปวยโรคไตเรื้อรัง, การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม, การรับรูความเจ็บปวย, พฤติกรรมการปฏิบัติตัว
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Abstract
This descriptive study aimed: 1) to examine the level of illness representation (IR), 2) to examine
the level of health behaviors (HB), and 3) to examine the relationships between illness representation
and health behaviors in patients with chronic kidney disease undergoing hemodialysis. Data were
collected from 60 patients with chronic kidney disease who met the inclusion criteria. The instruments
used for collecting data included: 1) a demographic data form, 2) the Illness Representation Questionnaire
(IR-ESRD), and 3) the Health Behavior Questionnaire. Data were analyzed by using descriptive statistics and
Pearson’s Product Moment Correlation.
The results showed that the participants had a moderate level of overall illness representation
and had a good level of overall health behavior. The sub-scale of Timeline in IR has a positive correlation
with the sub-scale of exercise in HB (r = 0.27, p < 0.05). The sub-scale of Control the disease in IR has a
positive correlation with the sub-scale of taking medication and the sub-scale of exercise in HB (r = 0.30, p
< 0.05; r = 0.29, p < 0.05, respectively). The sub-scale of Consequence in IR has a positive correlation with
the sub-scale of relaxation in HB (r = 0.31, p < 0.05).
This study indicated that promoting illness representation may enhance the patients with
chronic kidney disease to perform appropriate health behaviors.
Key words: patients with chronic kidney disease, hemodialysis, Illness Representation, health behaviors
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บทนํา
โรคไตเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease) เปนภาวะที่การทํางานของไตมีการเสื่อมอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน
จนไตไมสามารถกลับมาทํางานไดอยางปกติ หากเขาสูระยะสุดทายที่อัตราการกรองของไตนอยกวา 15 มล/นาที/1.73 ตาราง
เมตร ผูปวยจําเปนตองเขารับการบําบัดทดแทนไต (Campbell & Weir, 2015) โรคไตเรื้อรังนับเปนปญหาที่สําคัญดาน
สาธารณสุขที่พบทั่วโลก ทําใหคุณภาพชีวิตของผูปวยลดลงและตองสูญเสียคาใชจายเปนจํานวนมากในการบําบัดรักษา ในป
พ.ศ. 2557 พบวา มีประชากรชาวอเมริกาที่ปวยดวยโรคไตเรื้อรังถึง 20 ลานคน โดยพบในกลุมประชากรที่มีอายุตั้งแต 50 ป
ขึ้นไปจนถึง 70 ป สําหรับสถิติในประเทศไทยระหวาง พ.ศ.2554-2556 พบอัตราของผูปวยที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล
ดวยโรคไตเรื้อรัง คิดเปน 643.22, 743.46 และ 806.01 รายตอประชากร 100,000 คน ตามลําดับ (สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร, 2556)
โรคไตเรื้อรังเมื่อการดําเนินโรคมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น หากไมไดรับการรักษาจะทําใหการดําเนินของโรคเปนไปอยาง
รวดเร็วและเกิดภาวะแทรกซอนตาง ๆ ได ซึ่งภาวะแทรกซอนเหลานี้สงผลตอความรุนแรงของการเจ็บปวย ระยะเวลาการนอน
โรงพยาบาลและทําใหอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นดวย ปจจุบันการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมนับวาเปนวิธีการบําบัดทดแทนไต
ที่มีประสิทธิภาพสูงและเปนวิธีที่ใชมากที่สุด เพราะสามารถชะลอการดําเนินของโรคไตเรื้อรังระยะสุดทาย และชวยใหผูปวยให
มีอายุยื นยาวและมี คุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้นได (สุ กัญญา จอยกลา, 2550) และเปนวิธีที่แพทยมักเลือกใช เพราะสะดวกสําหรั บ
ผูปวยในกรณีที่มีอาการเหนื่อยหอบ บวม และมีของเสียคั่งในปริมาณมาก การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมอยางสม่ําเสมอ
อยางนอยสัปดาหละ 2-3 ครั้ง จะชวยใหระบบตาง ๆ ของรางกายสามารถคงสภาวะปกติและเกิดความเพียงพอในการบําบัด
ทดแทนไต (ชัชวาล วงศสารี, 2558) ในกลุมผูปวยที่ไดรับการรักษาโดยการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมนั้น ปญหาที่สําคัญ
และพบไดบอย คือ การที่ผูปวยไมสามารถปฏิบัติตัวเพื่อควบคุมและจัดการอาการที่ผิดปกติของโรคได สงผลใหผูปวยตองเขา
รับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นและตองเผชิญกับภาวะแทรกซอนของโรค ไดแก การติดเชื้อซึ่งมีอุบัติการณประมาณรอยละ
20 แตเปนสาเหตุสําคัญในการเสียชีวิตของผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะสุดทาย นอกจากนี้ยังมีอาการคลื่นไส อาเจียนซึ่งพบไดรอย
ละ 5-15 อาการเบื่ออาหาร ซีด พบรอยละ 15-20 สวนอาการออนเพลียพบรอยละ 65.75 และเป นสิ่งที่ทํ าใหผูป วยเกิด
ความเครียดมากที่สุด นอกจากนี้ยังพบวา การที่ผูปวยโรคไตเรื้อรังที่ไดรับการรักษาโดยการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมปฏิบัติ
ตัวในการดูแลตนเองไมเหมาะสมจะทําใหการทําหนาที่ของรางกาย จิตใจและอารมณ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธทางสังคมของ
ผูปวยลดลง พบไดถึงรอยละ 69.2 ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดภาวะซึมเศราในผูปวยกลุมนี้ ปจจัยเหลานี้สงผลตอคุณภาพชีวิตของ
ผูปวยเปนอยางมาก (สุกัญญา จอยกลา, 2550)
จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา มีการนําแนวคิดการรับรูความเจ็บปวย (Illness Representation) มาอธิบาย
ปรากฏการณและความเจ็บปวยที่เกิดขึ้นตามการรับรูความเขาใจของผูปวย ซึ่งมีผลทําใหผูปวยมีการเผชิญปญหาหรือมีการ
ดูแลตนเองที่ แตกตางกัน โดยแนวคิด เกี่ย วกับ การรับรู ความเจ็บป วย (Illness Representation) นั้นโดโนแวน และคณะ
(Donovan et al., 2001) ไดศึกษาและใหความหมายเกี่ยวกับการรับรูความเจ็บปวยไววา บุคคลจะมีการสรางผังความรู ความ
เขาใจ เมื่อเผชิญกับความเจ็บปวย โดยบุคคลนั้นจะมีการวิเคราะหและแปลขอมูลที่ไดรับ และใหความหมายการเจ็บปวยนั้น
ออกมาเปนการรับรูความเจ็บปวย ซึ่งหากผูปวยมีการรับรูความเจ็บปวยที่ถูกตองตามสภาพความเปนจริง จะสงเสริมใหผูปวย
เกิดการตระหนักและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองได ทําใหลดการเกิดภาวะแทรกซอนและการกําเริบของ
โรคได โดยการรับรูความเจ็บปวยมีผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูปวย และชวยใหผูปวยมีการเผชิญปญหาและตัดสินใจ
แกปญหาเพื่อลดการเกิดความรุนแรงของโรคได ซึ่งที่ผานมาไดมีการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการรับรูความเจ็บปวยในหลายกลุม
โรค รวมถึงโรคไตเรื้อรังดวย โดยทําการศึกษาในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แตยังไมพบในการศึกษาในเขต
ภาคกลาง ผูวิจัยจึงไดสนใจทําการศึกษาในครั้งนี้
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วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระดับการรับรูความเจ็บปวยของผูปวยโรคไตเรื้อรังที่ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม
2. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผูปวยโรคไตเรื้อรังที่ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูความเจ็บปวยและพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผูปวยโรคไตเรื้อรังที่ไดรับ
การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม
สมมติฐาน
การรับรูความเจ็บปวยมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผูปวยโรคไตเรื้อรังที่ไดรับการฟอก
เลือดดวยเครื่องไตเทียม นั่นคือผูปวยโรคไตเรื้อรังที่ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมที่มีการรับรูความเจ็บปวยที่ถูกตอง
เพิ่มขึ้น มีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ไดนําแนวคิดการรับรูความเจ็บปวย (Illness Representation) ของโดโนแวน และคณะ (Donovan
et al., 2001) มาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ในการประเมินความรูความเขาใจของผูปวยเกี่ยวกับปญหาสุขภาพตามการรับรู
ของตนเอง โดยแนวคิดนี้เชื่อวา ความเชื่อและการคาดการณเกี่ยวกับการเจ็บปวยหรืออาการที่เกิดขึ้น มีผลตอพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตัวของผูปวยเกี่ยวกับโรคนั้นๆ โดย “Illness Representation” มีคําแปลที่ใชกันในภาษาไทย ไดแก “ภาพตัวแทน
ความเจ็บปวย” “ภาพสะทอนทางความคิดของผูปวย” และ “การรับรูความเจ็บปวย” ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดใชคําวา
“การรับรูความเจ็บปวย” โดยการรับรูความเจ็บปวยของแตละบุคคล สงผลใหแตละบุคคลมีการเผชิญปญหาและมีการปฏิบัติ
ตัวที่แตกตางกัน ซึ่งหากบุคคลมีการรับรูความเจ็บปวยของตนเองอยางถูกตองจะนําไปสูการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีได
สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผูปวยโรคไตเรื้อรังที่ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม เปน
แนวคิดที่ยึดตามการพยาบาลผูปวยไตวายเรื้อรังที่ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม (ศศิธร ชิดนายี, 2550) คูมือผูปวยโรค
ไตเรื้อรังที่ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมและการปลูกถายไต (สมศรี เผาสวัสดิ์, 2556) และแนวปฏิบัติในขอแนะนํา
เวชปฏิบั ติ การฟอกเลือดด วยเครื่ องไตเทีย ม พ.ศ. 2557 (สมาคมโรคไตแห ง ประเทศไทย, 2557) ซึ่ง ใหค วามสําคั ญ กับ
พฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผูปวยโรคไตเรื้อรังที่ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ครอบคลุม 5 ดาน ไดแก (1) ดานการ
รับประทานอาหารและการดื่มน้ํา (2) ดานการรับประทานยา (3) ดานการออกกําลังกาย (4) ดานการดูแลหลอดเลือดที่ใชฟอก
เลือด และ (5) ดานการพักผอน ซึ่งหากผูปวยมีการรับรูความเจ็บปวยที่ถูกตองก็จะมีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมการปฏิบัติตัวที่
เหมาะสมได
การดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาระดับการรับรูความเจ็บปวย ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตัว และ
ความสัมพันธระหวางการรับรูความเจ็บปวยและพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผูปวยโรคไตเรื้อรังที่ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่อง
ไตเทียมที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาและโรงพยาบาลอางทอง
ประชากร คื อ ผู ป วยโรคไตเรื้ อรั ง ที่ ม ารั บ บริ ก ารฟอกเลื อดด วยเครื่ องไตเที ย มที่ ห นว ยไตเที ย มโรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยาและโรงพยาบาลอางทอง คัดเลือกลุมตัวอยางตามคุณสมบัติที่กําหนด ดังนี้ 1) เปนผูปวยทั้งเพศหญิงและ
เพศชายที่ไดรับการวินิจฉัยวาปวยดวยโรคไตเรื้อรังและไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป 2) มีอายุ
ตั้งแต 20 ปขึ้นไป 3) สามารถสื่อสารเขาใจ ไมมีความบกพรองดานการรับรู 4) ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมจํานวน
2 – 3 ครั้ง/สัปดาห โดยในการศึกษาครั้งนี้มีกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติตามเกณฑจํานวน 60 ราย เก็บขอมูลระหวางเดือน
กุมภาพันธ 2560 ถึง เดือนมีนาคม 2560
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ประกอบไปดวย
สวนที่ 1 ข อมูลทั่วไปและขอมูล เกี่ยวสุขภาพ จํานวน 24 ขอ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น มี ลักษณะเป น
เลือกตอบ เชน เพศ ศาสนา ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และบางสวนเปนเติมคําในชองวาง เชน อายุ.....ป ระยะของโรค
ไตเรื้อรัง โรคประจําตัวอื่น
สวนที่ 2 แบบประเมินการรับรูความเจ็บปวยของผูปวยโรคไตเรื้อรังที่ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ซึ่ง
สรางโดยนงลักษณ เมธากาญจนศักดิ์ (2548) โดยใชแนวคิดภาพตัวแทนความเจ็บปวย (Illness Representation) เปนกรอบ
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดปรับปรุงขอคําถามบางประเด็นใหชัดเจนขึ้น แบบประเมินการรับรูความเจ็บปวยมี 5 ดาน ดังนี้
1. ด านการรั บรู ลักษณะการเจ็บป วย ข อคํ าถามเป นแบบปลายเปด ถามเกี่ย วลั กษณะอาการที่ เกี่ยวของกับการ
เจ็บปวยดวยโรคไตเรื้อรัง จํานวน 16 ขอ ลักษณะคําตอบเปน ใช / ไมใช ชวงคะแนนที่เปนไปไดคือ 0-16 คะแนน ตัวอยาง
คําถาม เชน “ทานมีอาการผิวแหง หรือมีอาการคันที่ผิวหนัง” หาความเชื่อมั่นโดยการวัดซ้ํา (test-retest reliability) ในกลุม
ที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 ราย ไดคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ = 0.98
2. ดานสาเหตุของการเจ็บปวย จํานวน 20 ขอ ลักษณะคําตอบเปนแบบ Likert scale 5 ระดับ (1 = ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 5 = เห็นดวยอยางยิ่ง) ชวงคะแนนที่เปนไปไดคือ 20-100 ตัวอยางคําถาม เชน “การสูบบุหรี่มาเปนเวลานาน” “การ
มีระดับไขมันในเลือดสูง” เปนสาเหตุของการเจ็บปวยดวยโรคไตเรื้อรัง
3. ดานระยะเวลาของการเจ็บปวย จํานวน 7 ขอ ลักษณะคําตอบเปนแบบ Likert scale 5 ระดับ (1 = ไมเห็นดวย
อยางยิ่ ง 5 = เห็นดวยอยางยิ่ง) ชวงคะแนนที่เป นไปไดคือ 7-35 ตัวอยางขอคํ าถาม เชน “การเจ็บป วยจะอยูกับ ฉันเป น
เวลานาน” “อาการตางๆที่เกิดจากการเจ็บปวยของฉันเปนๆ หายๆ”
4. ดานการควบคุมหรือการรักษาการเจ็บปวย จํานวน 14 ขอ ลักษณะคําตอบเปนแบบ Likert scale 5 ระดับ (1
= ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 5 = เห็นดวยอยางยิ่ง) ชวงคะแนนที่เปนไปไดคือ 14-70 ตัวอยางขอคําถาม เชน “มีวิธีการตางๆ
มากมายที่ฉันสามารถทําไดเพื่อควบคุมโรคหรืออาการตางๆ” “การหายจากการเจ็บปวยที่ฉันเปนอยู เปนเรื่องของโชคชะตา”
5. ดานผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเจ็บปวย จํานวน 20 ขอ ลักษณะคําตอบเปนแบบ Likert scale 5 ระดับ (1 =
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 5 = เห็นดวยอยางยิ่ง) ชวงคะแนนที่เปนไปไดคือ 20-100 ตัวอยางขอคําถาม เชน “การเจ็บปวยทําใหฉัน
รูสึกกระวนกระวายใจ” “การเจ็บปวยกอใหเกิดปญหาทางการเงินแกฉันอยางมาก”
ขอคําถามทั้งฉบับมีชวงคะแนนที่เปนไปไดคือ 67-321 มีเกณฑการแบงระดับการรับรูความเจ็บปวยในภาพรวมและ
รายดาน เปน 3 ระดับ ดังนี้
การรับรูความเจ็บปวย
ชวงคะแนน
1. ดานลักษณะการเจ็บปวย
0-16
2. ดานสาเหตุของการเจ็บปวย
20-100
3. ดานระยะเวลาการเจ็บปวย
7-35
14-70
4. ดานการควบคุมหรือการรักษา
5. ดานผลกระทบจากการเจ็บปวย
20-100
การรับรูความเจ็บปวยรวม 5 ดาน 67-321

ระดับต่ํา
0-5.33
20-46.66
7-16.33
14-32.66
20-46.66
67-151.66

ระดับปานกลาง
5.34-10.66
46.67-73.32
16.34-25.67
32.67-51.33
46.67-73.32
151.67-236.33

ระดับสูง
10.67-16
73.33-100
25.68-35
51.34-70
73.33-100
236.34-321

การแปลความหมาย คะแนนต่ํา หมายถึง การรับรูความเจ็บปวยถูกตองนอยหรือบิดเบือนไปจากความเปนจริง
คะแนนสูง หมายถึง การรับรูความเจ็บปวยถูกตองหรือมีภาพตัวแทนความเจ็บปวยสอดคลองกับความเปนจริง
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สวนที่ 3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผูปวยโรคไตเรื้อรังที่ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม เปน
แบบประเมินที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ซึ่งพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผูปวยโรคไตเรื้อรังที่ไดรับ
การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมที่สําคัญมี 5 ดาน ไดแก 1) การรับประทานอาหารและการดื่มน้ํา 2) การรับประทานยา 3)
การออกกําลังกาย 4) การดูแลหลอดเลือดที่ใชฟอกเลือด และ 5) การพักผอน จํานวนขอคําถามทั้งหมดมี 30 ขอ ลักษณะ
คําตอบเปนแบบ Likert scale 5 ระดับ ตั้งแต 1 = ไมเคยปฏิบัติ ถึง 5 = ปฏิบัติเปนประจํา
ขอคําถามทั้งฉบับมีชวงคะแนนที่เปนไปได 30-150 คะแนน มีเกณฑการแบงระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตัวรายดาน
เปน 4 ระดับ คือ ควรปรับปรุง ปานกลาง ดี และดีมาก ดังนี้
พฤติกรรมการปฏิบัติตัว
1. การรับประทานอาหาร/ดื่มน้ํา
2. การรับประทานยา
3. การออกกําลังกาย
4. การดูแลหลอดเลือด
5. การพักผอน
พฤติกรรมการปฏิบัติตัวรวม 5 ดาน

ชวงคะแนน ควรปรับปรุง
6-30
6-12
6-30
6-12
6-30
6-12
6-30
6-12
6-30
6-12
30-150
30-60

ปานกลาง
13-18
13-18
13-18
13-18
13-18
61-90

ดี
19-24
19-24
19-24
19-24
19-24
91-120

ดีมาก
25-30
25-30
25-30
25-30
25-30
121-150

การแปลความหมาย คะแนนต่ํา หมายถึง มีพฤติกรรมการปฏิบัติตัวไมดีหรือควรปรับปรุง และคะแนนสูงขึ้น
หมายถึง มีพฤติกรรมการปฏิบัติตัวดีขึ้น
การหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity)
1. แบบประเมินการรับรูความเจ็บปวยของผูปวยโรคไตเรื้อรังที่ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ผานการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน มีคา CVI = 0.87
2. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผูปวยโรคไตเรื้อรังที่ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ผานการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน มีคา CVI = 0.95
การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ (reliability)
1. แบบประเมินการรับรูความเจ็บปวยของผูปวยโรคไตเรื้อรังที่ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม
1.1 ดานการรับรูลักษณะการเจ็บปวย หาความเชื่อมั่นโดยการวัดซ้ํา (test-retest reliability) ในกลุมที่มี
ลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 ราย ไดคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ = 0.98
1.2 ดานสาเหตุของการเจ็บปวย ดานระยะเวลาของการเจ็บปวย ดานการควบคุมหรือการรักษาการเจ็บปวย
และดานผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเจ็บปวย (ซึ่งทั้ง 4 ดานนี้ลักษณะคําตอบเปน Likert scale) ผาน
การทดสอบความเที่ยงในกลุมที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 ราย ไดคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค 0.81
2. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผูปวยโรคไตเรื้อรังที่ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม หาความ
เชื่อมั่นโดยการวัดซ้ํา (test-retest reliability) ในกลุมที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 ราย ได
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ = 0.97
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การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง
ภายหลังจากโครงการวิจัยไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (รหัส
006/2560) และจาก คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และโรงพยาบาลอางทอง และ
ไดรับอนุญาตใหดําเนินการวิจัยได ผูวิจัยไดเขาพบผูปวยโรคไตเรื้อรังที่ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมเพื่อใหขอมูลและ
ชักชวนเป นอาสาสมัค รวิจัย โดยเริ่ มจากการแนะนําตนเอง บอกชื่องานวิจัย พร อมกับ ชี้แ จงวัต ถุป ระสงค ขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมขอมูล ระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัย รวมถึงชี้แจงการพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยางและการรักษาความลับในการเก็บ
ขอมูล โดยจะใชรหัสแทนชื่ออาสาสมัครวิจัย พรอมทั้งชี้แจงใหทราบถึงประโยชนที่จะไดรับ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ให
ความมั่นใจวาขอมูลของกลุมตัวอยางจะถูกเก็บเปนความลับ อาสาสมัครวิจัยสามารถยกเลิก หรือถอนตัวออกจากงานวิจัยได
ทุกเมื่อตามตองการโดยไมมีผลกระทบตอการรักษาและการดูแล และหากมีขอสงสัยเกี่ยวกับการวิจัย หรือมีปญหาหรือขอ
สงสัยตาง ๆ ที่เกิดจากการเขารวมวิจัย อาสาสมัครวิจัย สามารถติดตอสอบถามผูวิจัยไดโดยตรงตลอดเวลา สําหรับผูปวยที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยางและตัดสินใจเขารวมเปนอาสาสมัครวิจัย ผูวิจัยจะใหลงลายมือชื่อในใบยินยอม
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางที่ลงลายมือชื่อเขารวมเปนอาสาสมัครวิจัยตอบแบบสอบถามทั้ง 3 สวน โดยพยาบาลประจํา
หองไตเทียมเปนผูเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบความเรียบรอยและสงคืนผูวิจัย
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ดวยการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ขอมูลที่เกี่ยวของกับระดับการรับรูความเจ็บปวยและระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผูปวยโรคไตเรื้อรังที่ไดรับ
การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม วิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ความสัมพันธระหวางการรับรูความเจ็บปวยและพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผูปวยโรคไตเรื้อรังที่ไดรับการฟอก
เลือดดวยเครื่องไตเทียมวิเคราะหโดยใชสัมประสิทธสหสัมพันธของเพียรสัน
ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไป
กลุมตัวอยางที่เขารวมในการวิจัยครั้งนี้เปนผูปวยโรคไตเรื้อรังที่ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมจํานวน 60
ราย สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 68.3) มีอายุระหวาง 24-81 ป อายุเฉลี่ย 55.10 ป (SD = 1.79) มีสถานภาพคู (รอยละ
81.7) การศึกษาระดับประถมศึกษารอยละ 48.3 ประกอบอาชีพคาขาย รอยละ 33.3 รองลงมาอาชีพรับจาง รอยละ 26.7
สวนใหญมีรายไดอยูในชวง 2,000-5,000 บาทตอเดือน และใชสิทธิบัตรประกันสุขภาพรอยละ 56.7
ขอมูลดานสุขภาพ พบวา กลุมตัวอยางแตละคนมีโรคประจําตัวหลายโรค โดยสวนใหญเปนความดันโลหิตสูง รอย
ละ 91.7 รองลงมา ไดแก เบาหวานและไขมันในเลือดสูง รอยละ 46.7 และ รอยละ 45 ตามลําดับ ระยะของโรคไตพบตั้งแต
ระยะที่ 3 ถึงระยะที่ 5 โดยมีผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 มากที่สุดถึงรอยละ 86.7 ระยะเวลาที่เจ็บปวยดวยโรคไตเรื้อรังมี
ตั้งแต 4 เดือน ถึง 30 ป และไดรับการรักษาดวยการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมมาเปนระยะเวลาตั้งแต 3 เดือน ถึง 15 ป
สําหรับจํานวนครั้งในการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม สวนใหญ รอยละ 85 ไดรับการการฟอกเลือด 3 ครั้งตอสัปดาห
2. ระดับการรับรูความเจ็บปวยของผูปวยโรคไตเรื้อรังที่ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม
จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา กลุมตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ยการรับรูความเจ็บปวยดวยโรคไตเรื้อรังที่ไดรับการ
ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (M = 226.96, SD = 12.27) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่
มีการรับรูความเจ็บปวยอยูในระดับสูงหรือมีการรับรูที่สอดคลองกับความเปนจริงมากที่สุด คือ ดานสาเหตุการเจ็บปวย (M =
75.55, SD = 7.83) และดานระยะเวลาการเจ็บปวย (M = 26.13, SD = 2.93) สวนดานที่เหลือ กลุมตัวอยางมีการรับรูอยูใน
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ระดับปานกลาง ไดแก ดานลักษณะการเจ็บปวย (M = 7.60, SD = 4.23) ดานการควบคุมหรือการรักษา (M = 54.23, SD =
6.26) และดานผลกระทบจากการเจ็บปวย (M = 63.45, SD = 6.26)
สําหรับดานสาเหตุการเจ็บปวยนั้น ประเด็นที่กลุมตัวอยางมีคะแนนการรับรูต่ําสุดหรือรับรูบิดเบือนไปจากความ
เปนจริงมากที่สุดไดแก “การสูบบุหรี่เปนเวลานานสงเสริมใหเกิดโรคไตเรื้อรังได” “การไดรับอุบัติเหตุที่มีผลตอไตทําใหเกิดโรค
ไตเรื้อรังได” ดานระยะเวลาของการเจ็บปวย ประเด็นที่กลุมตัวอยางมีคะแนนการรับรูต่ําสุดหรือรับรูบิดเบือนไปจากความเปน
จริงมากที่สุดไดแก “เมื่อเวลาผานไปการเจ็บปวยจะดีขึ้น” และ “การเจ็บปวยของฉันจะผานไปอยางรวดเร็ว” ดานการควบคุม
หรือการรักษา ประเด็นที่กลุมตัวอยางมีคะแนนการรับรูต่ําสุดหรือรับรูบิดเบือนไปจากความเปนจริงมากที่สุดไดแก “นอกจาก
การฟอกเลือดแลวไมมีวิธีอื่นที่จะชวยควบคุมโรคได” และ “การฟอกเลือดชวยประคับประคองไมใหมีอาการมากขึ้น” สวน
ดานผลกระทบจากการรักษาประเด็นที่กลุมตัวอยางมีคะแนนการรับรูต่ําสุด ไดแก “โรคไตเรื้อรังไมไดสงผลมากมายตอชีวิต
ฉัน” “การเปนโรคไตเรื้อรังทําใหมีขอจํากัดในการดําเนินชีวิต” รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการรับรูความเจ็บปวยรายดานและใน
การรับรูความเจ็บปวย
1. ดานลักษณะการเจ็บปวย
2. ดานสาเหตุการเจ็บปวย
2 ขอที่คะแนนการรับรูเบี่ยงเบนไปจากความจริงมากที่สุด
- การสูบบุหรี่เปนเวลานานสงเสริมใหเกิดโรคไตเรื้อรังได
- การไดรับอุบัติเหตุที่มีผลตอไตทําใหเกิดโรคไตเรื้อรังได
3. ดานระยะเวลาของการเจ็บปวย
2 ขอที่คะแนนการรับรูเบี่ยงเบนไปจากความจริงมากที่สุด
- เมื่อเวลาผานไปการเจ็บปวยจะดีขึ้น
- การเจ็บปวยของฉันจะผานไปอยางรวดเร็ว
4. ดานการควบคุมหรือการรักษา
2 ขอที่คะแนนการรับรูเบี่ยงเบนไปจากความจริงมากที่สุด
- นอกจากการฟอกเลือดแลวไมมีวิธีอื่นที่จะชวยควบคุมโรคได
- การฟอกเลือดชวยประคับประคองไมใหมีอาการมากขึ้น
5. ดานผลกระทบจากการเจ็บปวย
2 ขอที่คะแนนการรับรูเบี่ยงเบนไปจากความจริงมากที่สุด
- โรคไตเรื้อรังไมไดสงผลมากมายตอชีวิตฉัน
- การเปนโรคไตเรื้อรังทําใหมีขอจํากัดในการดําเนินชีวิต
การรับรูความเจ็บปวยในภาพรวม

ชวงคะแนน
1-16
20-100

Min-Max
1-16
55-92

M
7.60
75.55

SD
ระดับ
4.23 ปานกลาง
7.83
สูง

1-5
1-5
7-35

1-5
1-5
20-35

3.01
3.20
26.13

1.26 ปานกลาง
1.21 ปานกลาง
2.93
สูง

1-5
1-5
14-70

1-5
1-5
44-69

2.75
2.76
54.23

1.17 ปานกลาง
1.11 ปานกลาง
6.26 ปานกลาง

1-5
1-5
20-100

1-5
1-5
46-74

2.83
2.90
63.45

1.07 ปานกลาง
1.41 ปานกลาง
6.26 ปานกลาง

1-5
1-5
67-321

1-5
1-5
196-258

2.33
2.75
226.96

1.20 ปานกลาง
1.15 ปานกลาง
12.27 ปานกลาง

3. ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผูปวยโรคไตเรื้อรังที่ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในภาพรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา ดานที่พฤติกรรมการปฏิบัติตัวอยูในระดับดีมาก ไดแก ดานการรับประทานยา (M = 26.20, SD = 4.46) และ ดาน
การดูแลหลอดเลือด (M = 26.63, SD = 2.97) สวนดานที่เหลืออยูในระดับดี ไดแก ดานการรับประทานอาหารและการดื่มน้ํา
(M = 20.08, SD = 3.59) ดานการออกกําลังกาย (M = 22.45, SD = 4.81) และดานการพักผอน (M = 21.46, SD = 3.37)
สําหรับดานการรับประทานอาหารและการดื่มน้ํา ประเด็นที่กลุมตัวอยางมีคะแนนการปฏิบัติตัวต่ําสุดไดแก “มีการรับประทาน
ผักและผลไมตามความชอบ” และ “สามารถควบคุมอาหารรสเค็มโดยจํากัดเกลือในอาหาร เชน เติมน้ําปลาไมเกิน 3 ชอนชา
ต อวัน” ด านการรั บ ประทานยา ประเด็ นที่ ก ลุ ม ตั วอย างมี ค ะแนนการปฏิ บั ติ ตั วต่ํ าสุ ด ได แ ก “มี การรั บ ประทานยาอื่ น
นอกเหนือจากแพทยสั่ง” และ “มีการปรับเปลี่ยนขนาดการรับประทานยาเอง” ดานการออกกําลังกาย ประเด็นที่กลุมตัวอยาง
มีคะแนนการปฏิบัติตัวต่ําสุดไดแก “ออกกําลังกายหนักเพื่อใหรางกายแข็งแรง” และ “ออกกําลังกายสัปดาหละ 2-3 ครั้ง ๆ
ละ 15-30 นาที” สําหรับดานการพักผอน ประเด็นที่กลุมตัวอยางมีคะแนนการปฏิบัติตัวต่ําสุดไดแก “นอนไมหลับ หงุดหงิด
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ไมอยากทําอะไร” และ “รูสึกหดหูเมื่อนึกถึงอาการเจ็บปวยของตนเอง” รายละเอียดคะแนนเฉลี่ยระดับพฤติกรรมการปฏิบัติ
ตัวแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตัว
พฤติกรรมการปฏิบัติตัว
1. ดานการรับประทานอาหารและการดื่มน้ํา
2 ขอที่คะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติตัวต่ําสุด
- มีการรับประทานผักและผลไมตามความชอบ (-)
- สามารถควบคุมอาหารรสเค็มโดยจํากัดเกลือในอาหาร เชน เติม
น้ําปลาไมเกิน 3 ชอนชาตอวัน (+)
2. ดานการรับประทานยา
2 ขอที่คะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติตัวต่ําสุด
- มีการรับประทานยาอื่นนอกเหนือจากแพทยสั่ง (-)
- มีการปรับเปลี่ยนขนาดการรับประทานยาเอง (-)
3. ดานการออกกําลังกาย
2 ขอที่คะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติตัวต่ําสุด
- ออกกําลังกายหนักเพื่อใหรางกายแข็งแรง (-)
- ออกกําลังกายสัปดาหละ 2-3 ครั้ง ๆ ละ 15-30 นาที (+)
4. ดานการดูแลหลอดเลือดที่ใชฟอกเลือด
2 ขอที่คะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติตัวต่ําสุด
- ใสกําไลหรือนาฬิกาแขนที่มีหลอดเลือดสําหรับฟอกเลือด (-)
- แจงแพทย/พยาบาลหากมีอาการชาปลายมือ เย็นปลายนิ้ว (+)
5. ดานการพักผอน
2 ขอที่คะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติตัวต่ําสุด
- นอนไมหลับ หงุดหงิด ไมอยากทําอะไร (-)
- รูสึกหดหูเมื่อนึกถึงอาการเจ็บปวยของตนเอง (-)
พฤติกรรมการปฏิบัติตัวโดยภาพรวม

ชวงคะแนน Min-Max
11-27
6-30

M
20.08

SD
3.59

ระดับ
ดี
ดี

1-5
1-5

1-5
1-5

3.08
3.08

1.35
1.41

6-30

15-30

26.20

4.46

ดี
ดีมาก

1-5
1-5
6-30

1-5
1-5
7-30

3.70
3.56
22.45

1.21
1.28
4.81

ดี
ดี
ดี

1-5
1-5
6-30

1-5
1-5
18-30

3.36
3.50
26.63

1.78
1.65
2.97

ดี
ดี
ดีมาก

1-5
1-5
6-30

1-5
1-5
15-28

3.70
4.11
21.46

1.81
1.22
3.37

ดี
ดีมาก
ดี

1-5
1-5
30-150

1-5
1-5
84-137

2.98
3.15
116.83

1.37 ปานกลาง
1.31
ดี
12.79
ดี

4. ความสัมพันธระหวางการรับรูความเจ็บปวย และพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผูปวยโรคไตเรื้อรังที่ไดรีบการฟอก
เลือดดวยเครื่องไตเทียม
เมื่ อวิเ คราะห ค วามสัม พั นธร ะหวางการรั บรู ค วามเจ็บ ปวย และพฤติ กรรมการปฏิ บั ติตั ว พบวา การรับ รู ความ
เจ็บปวยดานระยะเวลาของการเจ็บปวย ดานการรักษาและการควบคุมโรค และดานผลกระทบจากการเจ็บปวยมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผูปวยโรคไตเรื้อรังที่ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ p < 0.05
โดยการรับรูดานระยะเวลาการเจ็บปวยมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปฏิบัติตัวดานการออกกําลังกาย (r = 0.27, p
< 0.05) การรับรูดานการควบคุมหรือการรักษา มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปฏิบัติตัวดานการรับประทานยาและ
ดานการออกกําลังกาย (r = 0.30, p < 0.05; r = 0.29, p < 0.05) การรับรูดานผลกระทบจากการเจ็บปวยมีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการปฏิบัติตัวดานการพักผอน (r = 0.31, p < 0.05) ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางการรับรูความเจ็บปวยและพฤติกรรมการปฏิบัติตัว
การรับรูความเจ็บปวย
1
-0.17
0.17
-0.07
0.05
-0.03

2
-0.22
0.06
0.21
0.30*
-0.06

พฤติกรรมการปฏิบัติตัว
3
4
-0.15
-0.03
0.17
0.20
*
0.27
0.20
*
0.29
0.10
-0.22
-0.04

5
-0.16
0.03
0.11
-0.01
0.31*

ภาพรวม
-0.23
0.19
0.14
0.25
-0.04

1. ดานลักษณะการเจ็บปวย
2. ดานสาเหตุการเจ็บปวย
3. ดานระยะเวลาการเจ็บปวย
4. ดานการควบคุมหรือการรักษา
5. ดานผลกระทบจากการเจ็บปวย
* p < 0.05, 1 = ดานการรับประทานอาหารและการดื่มน้ํา 2 = ดานการรับประทานยา 3 = ดานการออกกําลังกาย
4 = ดานการดูแลหลอดเลือด 5 = ดานการพักผอน

การอภิปรายผล
1. จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูความเจ็บปวยในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยดานที่กลุม
ตัวอยางมีการรับรูที่สอดคลองกับความเปนจริ งมากที่สุด คือ ดานสาเหตุการเจ็บปวย และดานระยะเวลาของการเจ็บปวย
แสดงวากลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูถูกตองเกี่ยวกับสาเหตุของโรคไตวายเรื้อรัง และระยะเวลาของการเจ็บปวย สวนดานที่
มีการรั บรูที่ค อนขางเบี่ยงเบนไปจากความเป นจริง คือ ด านลักษณะการเจ็บ ปวย ด านการควบคุ มหรือการรักษา และดาน
ผลกระทบจากการเจ็บปวย อยางไรก็ตามในแตละดานจะมีบางประเด็นที่กลุมตัวอยางมีการรับรูเบี่ยงเบนไปจากความเปนจริง
ที่เปนเชนนี้ อาจเกิดจากที่ผานมา ในการสอนหรือการใหความรูแกผูปวยอาจไมไดเชื่อมโยงไปถึงพฤติกรรมเหลานี้ เชน การสูบ
บุหรี่เปนเวลานานสงเสริมใหเกิดโรคไตเรื้อรังได หรือการได รับอุบัติเหตุที่มีผลตอไตทําใหเกิดโรคไตเรื้อรังได สอดคลองกับ
การศึกษาของ ยุพเรศ จันทะเพชร (2556) ที่ศึกษาผลของโปรแกรมภาพสะทอนทางความคิดของผูปวยตอการควบคุมภาวะน้ํา
เกิน พบวา ผูปวยบางรายไมเคยรูมากอนวา อาการบวม น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นและความดันโลหิตสูงระหวางการฟอกเลือด เกิดจาก
การดื่มน้ําที่มากเกินไป ทําใหเกิดอาการผิดปกติระหวางการฟอกเลือด และดานที่มีการรับรูเบี่ยงเบนไปจากความเปนจริงมาก
ที่สุด คือ ดานลักษณะการเจ็บปวย ซึ่งกลุมตัวอยางแตละรายอาจมีลักษณะอาการที่แตกตางกัน โดยบางรายอาจมีอาการแสดง
เพีย งบางอาการ ไมได มีอาการปรากฏครบทุกอาการ เมื่ออาการใดไม เกิดกับตนเอง กลุม ตัวอย างก็อาจไมไ ดรับ รูเ กี่ย วกับ
ลักษณะอาการนั้นๆ จึงไมอาจชี้ชัดไดวากลุมตัวอยางมีการรับรูที่ไมถูกตอง อยางไรก็ตามการรับรูดานลักษณะอาการเจ็บปวย
อาจเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไดเมื่อไดรับขอมูลใหมที่แตกตางไปจากเดิม ขึ้นกับการแปลความหมายและการรวบรวมขอมูลที่
ไดรับ โดยมี ประสบการณในอดีต ประสบการณการเจ็บปวย บุคคลรอบข าง รวมถึงสิ่ งแวดลอมด านสังคม วัฒ นธรรม เป น
องคประกอบ (นงลักษณ เมธากาญจนศักดิ์, 2549) โดยผลการศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาของ นงลักษณ เมธากาญจน
ศักดิ์ (2548) ที่ศึกษาเรื่องการจัดการตนเองของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทายที่รับการรักษาโดยการฟอกเลือดดวยเครื่องไต
เทียมที่แผนกไตและไตเทียม 6 แหง ในเขตภาคเหนือและพบวากลุมตัวอยางมีคะแนน การรับรูดานลักษณะอาการเจ็บปวยใน
ระดับต่ํา ซึ่งผูวิจัยอธิบายวา เนื่องจากผูปวยไมรูวาสาเหตุสําคัญในการเกิดโรคไตเรื้อรังมาจากสาเหตุใด จึงทําใหเกิดความยาก
ในการที่ผูปวยจะสรางการรับรูความเจ็บปวยที่ถูกตองได
2. ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการปฏิบัติตัว ดานการรับประทานยาและดานการดูแลหลอดเลือด
อยูในระดับดีมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากทุกครั้งที่มารับการฟอกเลือดผูปวยจะไดรับการแนะนําและการอธิบายในเรื่องการดูแลเสน
เลือดที่ใชฟอกเลือด เชนเดียวกับดานการรับประทานยา แพทยหรือพยาบาลมักจะสอบถามเรื่องการรับประทานยาทุกครั้ง
กอนที่จะเริ่มฟอกเลือด เพื่อปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนระหวางฟอกเลือด ดวยเหตุนี้ผูปวยจึงการปฏิบัติคอนขางเครงครัด
ในการรั บประทานยา ผลการศึกษานี้คล ายคลึงกับผลการศึกษาของนงลักษณ เมธากาญจนศักดิ์ (2548) ที่ศึกษาเรื่องการ
จัดการตนเองของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทายที่รับการรักษาโดยการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ในเขตภาคเหนือและ
พบวา กลุมตัวอยางมีการจัดการตนเองไดในระดับสูงในดานการรับประทานยา อยางไรก็ตามผลการศึกษาในครั้งนี้พบวา กลุม
ตั ว อย า งบางส วนอาจมี ก ารปฏิ บั ติ ไ ม เ หมาะสมในบางประเด็ นด า นการรั บ ประทานยา เช น มี ก ารรั บ ประทานยาอื่ น
นอกเหนือจากที่แพทยสั่ง หรือมีการปรับเปลี่ยนขนาดการรับประทานยาเอง สวนดานการดูแลหลอดเลือด มีประเด็นที่กลุม
ตัวอยางบางสวนอาจมีการปฏิบั ติที่ไม เหมาะสม เชน การใส กําไลหรือนาฬิกาแขนที่มี หลอดเลือดสําหรับ ฟอกเลือด ซึ่งการ
ปฏิบัติดังกลาวอาจทําใหเสนเลือดชํารุดได สวนดานการรับประทานอาหารและการดื่มน้ํา ดานการออกกําลังกาย และดานการ
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พักผอน กลุมตัวอยางมีการปฏิบัติตัวอยูในระดับดี อยางไรก็ตามมีบางประเด็นที่กลุมตัวอยางบางสวนอาจมีการปฏิบัติตัวไม
เหมาะสมจึงทําใหคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติตัวต่ํากวาดานอื่น ๆ เชน มีการรับประทานผักและผลไมตามความชอบ การจํากัด
เกลือในอาหาร การออกกําลังกายหักโหม สําหรับดานการพักผอน มีประเด็นที่กลุมตัวอยางมีคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติตัว
ต่ําสุดไดแก การนอนไมหลับ หงุดหงิด และรูสึกหดหูเมื่อคิดถึงการเจ็บปวย ประเด็นเหลานี้สะทอนวา การเจ็บปวยดวยโรคไต
วายเรื้ อรังเปนการเจ็บ ปวยเรื้ อรังที่ สงผลกระทบทางด านจิต ใจและการผักผอน ผลการศึกษานี้ส อดคลองกับการศึกษาของ
รภัสศา แพรภัทรประสิทธิ์, พรรณวดี พุธวัฒนะ, และวรรณา (2557) ที่ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการนอนหลับผิดปกติ
ในผูปวยไตวายเรื้อรังระยะ สุดทายที่ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม และพบวา กลุมตัวอยางมีการนอนหลับผิดปกติ
รอยละ 85 และยังพบวา ความเครียดมีความสัมพันธทางบวกกับอาการนอนไมหลับ และอาการงวงงายระหวางวัน
3. ผลการศึกษาพบวา การรับรูความเจ็บปวยรูดานระยะเวลาการเจ็บปวยมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตัวดานการออกกําลังกาย การรับรูดานการควบคุมหรือการรักษา มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปฏิบัติตัว
ดานการรับประทานยาและดานการออกกําลังกาย และการรับรูดานผลกระทบจากการเจ็บปวยมีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติตัวดานการพักผอน อธิบายไดวา อาจเนื่องจากผูปวยมีประสบการณของการเจ็บปวยดวยโรคไตเรื้อรังมา
เปนเวลานานทําใหมีการรับรูความเจ็บปวยและเชื่อมโยงถึงการปฏิบัติตัวในบางประเด็น เชน รับรูวา อาการของโรคจะควบคุม
ไดหากรับประทานยาตามแผนการรักษาอยางตอเนื่อง ผูปวยก็รับประทานยาสม่ําเสมอ สอดคลองกับผลการศึกษาของ ยุพเรศ
(2556) ที่ศึกษาผลของโปรแกรมภาพสะทอนทางความคิดของผูปวยตอการควบคุมภาวะน้ําเกิน และพบวา การที่ผูปวยมีการ
รับรูความเจ็บปวยที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุดในดาน การควบคุมตนเอง ระยะเวลาการเจ็บปวย และผลกระทบที่เกิดขึ้น มี
ผลตอการควบคุมน้ําหนักที่เพิ่มระหวางการฟอกเลือด อยางไรก็ตามการศึกษาในครั้งนี้ไมพบความสัมพันธระหวางพฤติกรรม
การปฏิ บั ติ ตั วในภาพรวมกับ การรั บ รูค วามเจ็บ ป วยแต ล ะด าน อธิบ ายไดวา เป นไปได วาที่ ผ านมา การให ความรู ห รื อให
คําแนะนําผูป วยกลุม นี้ใ นคลินิกยั งไม ได ทําเป นระบบที่มี การอธิบ ายเหตุ ผล หรือสง เสริมใหผู ปวยมี การรับ รูห รือสร างภาพ
ตัวแทนความเจ็บปวยที่ชัดเจนเชื่อมโยงเหตุผลของการรับรูและการปฏิบัติตัวที่ชัดเจน ขณะเดียวกันการที่ผูปวยมีการปฏิบัติตัว
ดีในบางดานแตไมสัมพันธกับการรับรูการเจ็บปวยอาจเนื่องจากผูปวยถูกเนนย้ําวา การปฏิ บัตินั้น ๆ สําคัญแตผูปวยอาจไม
ทราบเหตุผลที่แทจริงวา การปฏิบัตินั้น ๆ สําคัญหรือจําเปนอยางไร
สรุปผลการศึกษาและการนําไปใช
การศึกษาครั้งนี้พบวา การรับรูความเจ็บปวยมีความสัม พันธกับพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผูปวยโรคไตเรื้อรัง ที่
ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ดังนั้นจึงควรนําแนวคิดการรับรูความเจ็บปวยมาเปนกรอบในการสรางโปรแกรมเพื่อ
สงเสริมการรับรูและสงเสริมพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผูปวยโรคไตเรื้อรังที่ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม เพื่อให
ผูปวยมีการสรางภาพตัวแทนความเจ็บปวยที่ถูกตอง และมีปฏิบัติตัวที่เหมาะสมตอไป
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การสัมภาษณและการสังเกตการณ เพื่อนํามาวิเคราะหและนําเสนอเปนผลงานวิจัย พบวา ละครชาตรีคณะธิดา ณ บางไทร
จัง หวัด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา มี อ งค ป ระกอบการแสดง ในด านผู แ สดง ประกอบด วย ตั วพระ ตั ว นาง ตั วประกอบ และ
นางกระแหรง เครื่องดนตรีใชป พาทยเครื่องหา เรื่องที่ใชในการแสดง สามารถแสดงไดทุกเรื่อง การแตงกายยืนเครื่องแบบ
ละครชาตรี และแสดงบนเวที ขั้นตอนการแสดงแบงออกเปน 1. ขั้นตอนกอนการแสดง เริ่มตั้งแตการปลูกโรง การตั้งเครื่อง
สังเวยบูชา การบูชาครู การโหมโรง การรําถวายมือ และการรําเบิกโรงเพลงแมบทมโนรา 2. ขั้นตอนการแสดงแบงเปน 2 รอบ
คือ การแสดงรอบเชา เริ่มจากตัวละครเอกกลาวตัวและเจรจาทวนบทตามเนื้อรอง ดําเนินเรื่อง พิธีลาเครื่องสั งเวยแลวพั ก
กลางวัน และการแสดงรอบบาย เป นการจับเรื่องต อจากรอบเชา จนจบการแสดงและขอบคุ ณผู วาจาง ดานวิธีการแสดง
ตัวพระและตั วนางตองสามารถ รํ าใช บท รํ าหนาพาทย เชิ ด เสมอ การเจรจาดํ าเนินเรื่อง สําหรั บ ตัวนางกระแหร ง หรื อ
นางกระแต เพิ่มทาทางกระโดด กระฉับกระเฉง วองไว สะบัดสะบิ้งในการเจรจา มีการลอยหนา เทาสะเอว ยักไหล ยักสะเอว
กระทืบเทาและกระโดดเปนหลัก กระบวนทารําที่สําคัญ ประกอบดวย เพลงถวายมือ เพลงแมบทมโนรา เพลงหนาพาทยเชิด เสมอ
คําสําคัญ : ละครชาตรี, คณะธิดา ณ บางไทร
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Abstract
The objectives of this research are to study theatrical components, performance steps, dance
choreography and presentation methods of Thida Na Bangsai Lakhon Chati Troupe of Ayuttaya Province.
The methodology includes documents, interviews and observation. In terms of theatrical components,
the research found that, there are 4 types of characters i.e. Tou Phra (male characters), Tou Nang (female
characters), Tou Prakob (supporting characters) and Nang Krarang characters; the troupe uses Pee Pat
Krueng Hah as musical ensemble; any stories can be applied to perform, the costumes are in traditional
Lakhon Chatri style and the shows are performed on stage.
There are 2 steps of the performance: 1. The pre-show steps: consisting of Pluk Rong,
worshiping, paying homage to teachers, overture, Thawai Mue dance and prelude dance in Maebot
Manorah song. 2. The actual show, consisting of 2 rounds i.e. ‘morning round’, beginning with the main
character introducing himself and singing the dialogues, then the show goes on, finally the oblation are
withdrawn and then break. ‘The afternoon round’ is to continue the story to the end, and then expressing
their gratitude to the hirer.
In terms of presentation methods, both male and female characters have to be able to do the
dialogue dance, the Nah Pat dance, Cherd dance, Samer dance and perform story telling dance. Regarding
Nang Krarang or Kratae characters, the actors have to have ability to jump as well as being vigorous and
agile. The ways the characters act are pretentious. They always waggle their heads while talking. They
love standing with arms akimbo, shrugging, stamping their feet down and jumping. The dance
choreography comprises dancing for particular songs: Tawai Mue, Maebot Manorah, Nah Pat Cherd and
Samer.
Keyword: Lakhon Chatri, Thida Na Bangsai Troupe
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บทนํา
การแสดงละครชาตรี เปนการแสดงพื้นบาน รูปแบบการแสดงมุงใหเกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน มีการดําเนิน
เรื่องที่รวดเร็ว เรื่องราวที่นํามาแสดง จะสะทอนความเปนอยูแบบชาวบาน ทั้งดานภาษาและคานิยม นอกจากเพื่อความบันเทิงแลว
การแสดงละครชาตรี ยังไดนํามาใชเซนสรวงสังเวยเทพเจาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษยนับถืออีกดวย เพราะมนุษยยอมตองอาศัย
ศาสนาหรือเครื่ องยึด เหนี่ย วจิต ใจ โดยการนับ ถื อสิ่ ง ศั กดิ์ สิ ทธิ์นั้น ๆ ช วยให ป ลอดภั ย หรือออนวอนช วยบั นดาลให ไ ด ส ม
ความปรารถนา และยังมีความเกี่ยวของกับพิธีกรรม บวกกับความเชื่อของคนไทยในเรื่องของการแกสินบน (มาลินี งามวงควาน,
2537, หนา 59) และท ายที่สุด ก็มีการแสดงละครชาตรี เพื่อใหเปนที่พอใจแกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ตนนับถืออยางยิ่ ง ละครชาตรี มี
ความเปนมาที่ยาวนาน แตถึงอยางไรกาลเวลาก็ไมสามารถทําใหละครชนิดนี้สูญหายไปได ในทางตรงกันขามกับยังแพรหลาย
ออกสู จัง หวัด ต าง ๆ ซึ่ง ในปจจุบั นสามารถหาชมการแสดงละครชาตรี ไ ด ทั่วไปในหลายจัง หวัด ของแถบภาคกลาง ได แ ก
กรุ ง เทพมหานคร นนทบุ รี พระนครศรี อยุ ธ ยา อา งทอง ลพบุ รี สิ ง ห บุ รี อุ ทั ย ธานี สุ พ รรณบุ รี ราชบุ รี สมุ ท รสงคราม
สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ และเพชรบุรี (ธนิต อยูโพธิ์, 2516, หนา 13) จากการเก็บขอมูล ผูวิจัยพบวาในปจจุบัน
มีละครที่ รับงานแสดงอยู 9 คณะ ไดแ ก 1. คณะสร อยทองหิ รัญ 2.คณะอุดมศิลป กระจางโชติ 3. คณะธิดา ณ บางไทร
4. คณะจเด็ด ดาวเด น 5. คณะราตรี ศิ ลป 6. คณะศรี จันทรานาฏศิ ลป 7. คณะศรี ป ระภาพร 8. คณะสุเ ทพบันเทิ ง
9. คณะบัง เอิญหลานสร อยทอง ปจจุบั นการแสดงละครชาตรีต ามแบบแผนของละครชาตรีดั้งเดิม นับวามีนอยลงเพราะ
ในจัง หวัด พระนครศรีอยุ ธยา ผู แ สดงสวนใหญมุ ง เนนในเรื่องของความสะดวกสบายในการจัด การแสดงมากกวาคํ านึง ถึ ง
ตามแบบแผนของศิลปะการแสดงละครชาตรีแบบดั้งเดิม ดังนั้นละครชาตรีจึงมีรูปแบบการแสดงที่ผสมผสานกับละครพันทาง
และลิเก แตอยางไรก็ตาม แมวาสภาพสังคมจะเปลี่ยนไปในแนวใดก็ตาม ยังพบวามีกลุมบุคคลบางกลุมที่ตระหนัก หวงแหนใน
ศิลปวัฒนธรรมไทย พยายามรักษา สืบทอดศิลปวัฒนธรรมในแบบของตนมาจนถึงทุกวันนี้ จากการศึกษาขอมูลเบื้องตน ผูวิจัย
พบวาคณะละครที่ยังคงรักษาระเบียบของรูปแบบการแสดงที่มีการเปลี่ยนแปลงนอยที่สุด ทั้งในเรื่องของการบรรเลงโหมโรง
กอนการแสดง การรําถวายมือ การรําแมบทมโนรา การดําเนินเรื่อง การรอง และรูปแบบการแตงกายยืนเครื่องตามแบบละคร
ชาตรีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดแก ละครชาตรีคณะธิดา ณ บางไทร ที่มีเอกลักษณทางภูมิปญญาชาวบาน ถายทอดจาก
ชนกลุมหนึ่งสูชนอีกกลุมหนึ่งมาชานาน ไมนอยกวา 80 ป อยูในระบบของ “สังคมเครือญาติ”หรือมีการสืบทอดกันใน “สังคม
ครอบครัว” ตั้งอยูในชุมชนบานพาด บานเลขที่ 19 อยู 8 ต.สนามชัย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เดิมละครชาตรีคณะธิดา
ณ บางไทร มีชื่อวา คณะทองใบ สามัคคีมีผลงานการแสดงละครชาตรีที่เปนแบบแผนดั้งเดิม จนเปนที่ยอมรับในระดับจังหวัด
และสถานบันศึกษา แสดงใหเห็นถึงคุณภาพของผลงาน ควรคาแกการอนุรักษและสืบทอด โดยเฉพาะการถายทอดทารําเพลง
แมบทมโนรา ซึ่งเปนเพลงที่เปนเอกลักษณเฉพาะของคณะธิดา ณ บางไทร โดยผู ที่จะถายทอดทารําเพลงแมบทมโนรา คื อ
นางสาวนัสธิมาจ โพธิแสนสุข ซึ่งเปนลูกศิษยรุนแรกของคุณธิดา สาสาร และไดถายทอดทารํามาโดยตรงอยางครบถวนและ
สมบูร ณแ บบที่สุ ด ดวยเหตุ นี้ผู วิจัยจึงมี ความประสงค ที่จะสื บสานการแสดงเพลงแมบ ทมโนรา ของละครชาตรี คณะธิด า
ณ บางไทร ดวยการศึกษาองคประกอบและลําดับขั้นตอนการแสดงละครชาตรีรวมทั้งศึกษากระบวนทารําและวิธีการแสดง
เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธในหัวขอ “ละครชาตรีคณะธิดา ณ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” และหากงานวิจัยเลมนี้
สําเร็จลงก็จะเปนเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับแมบทมโนรา ของละครชาตรี คณะธิดา ณ บางไทร มีความสมบูรณแบบมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการศึกษาและอนุรักษไวซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมพื้นบานของชาติสืบตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เ พื่ อ ศึ ก ษ า อ ง ค ป ร ะ ก อ บ แ ล ะ ลํ า ดั บ ขั้ น ต อ น ก าร แ ส ด ง ล ะ ค ร ช า ต รี ค ณ ะ ธิ ด า ณ บ า ง ไ ท ร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. ศึกษากระบวนทารําและวิธีการแสดงละครชาตรี คณะธิดา ณ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แนวคิดทฤษฎีการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องละครชาตรีคณะธิดา ณ บางไทร การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เพื่อเปนแนวทางในการวิเคราะหขอมูลตอไปในการคนควาผูวิจัยจึงนําแนวคิดและทฤษฎีมาประกอบระหวางการศึกษา คือ 1.
ทฤษฎีเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรางกาย คือ หลักการที่มนุษยใชรางกายเคลื่อนไหวใหเกิดอิริยาบถตาง ๆ และขณะที่เกิดการ
เคลื่อนไหวมีองคประกอบสําคัญอยูบาง และการเคลื่อนไหวเหลานั้น สื่อความหมายในเชิงความรู หรืออารมณอยางไร ไดบาง
หัวขอสําคัญของทฤษฎีแหงการเคลื่อนไหวเปนพื้นฐานในนาฏยประดิษฐ คือ 1) การใชพลัง มนุษยตองใชพลังในการเคลื่อนไหว
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รางกายตานกับแรงโนมถวงของโลก 2) การใช ที่วาง การเคลื่ อนไหวใด ๆ ต องอาศั ยที่ วางเปนปริม าตร คือ มีทั้ งความกวาง
ความยาว และความสูง ที่วางมีความสําคัญในการกําหนด 2. ทฤษฎีความสําเร็จของ
การแสดง ความสําเร็จ
ของการแสดงละคร เรียกวา สิทธิซึ่งขึ้นอยูกับหลัก 3 ประการ คือ ปาตระ ประยูกะ และสัม ฤทธิ์ เมื่อมีปจจัยทั้ง 3 อยาง
ดังกลาวอยางครบถวนแลว การแสดงก็นาจะประสบความสําเร็จเนื่องจากการแสดงเปนการทํางาน หรือสภาพการรวมระหวาง
คนดูกับผูแสดง ดังนั้น ความสําเร็จจึงขึ้นอยูกับทั้งสองฝาย คือ ผูแสดงตองเกง เหมาะสมดวยประการทั้งปวง และคนดูตองเปน
กลุ ม คน ที่ มี ส มาธิ แ ละภู มิ ป ญ ญาและแสดงความนิย มชมชอบให ป รากฏ เช น หั วเราะหรื อ ปรบมื อ เป นต น จากทฤษฎี
ความสําเร็จของการแสดง ผูวิจัยไดนํามาเปนแนวทางในการศึกษาในเรื่องของการแสดงแมบทมโนราที่ทําใหประสบความสําเร็จ
และเปนที่นิยมมาจนถึงปจจุบัน และ 3.ทฤษฎีสุนทรียศาสตรทําใหสุนทรียศาสตรกลายเปนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความงาม
และความไพเราะ โดยสามารถรับรูไดดวยประสาทสัมผัส ทําใหเกิดความรูสึกปติยินดี อิ่มเอมใจ พอใจ และชื่นชมในสิ่งตาง ๆ ที่
เขามาปะทะ ซึ่งอาจจะอยูในธรรมชาติ หรืออาจจะมาจากที่มนุษยผลิต คิดคนโดยมีจุดประสงคเพื่อใหเกิดความงาม (สุรพล
วิรุฬหรักษ, 2543, หนา 229-232)
ระเบียบวิธีวิจัย
1. การเก็บ รวบรวมข อมู ล มี 3 วิ ธี ได แ ก ศึ ก ษาด านเนื้อหาเกี่ ย วกั บ องค ป ระกอบการแสดงละครชาตรี
ลําดับขั้นตอนการแสดงละครชาตรี กระบวนทารําและลักษณะเฉพาะของการรําแมบทมโนราของละครชาตรี คณะธิดา ณ บางไทร
จัง หวัด พระนครศรี อ ยุ ธยา ด านพื้ นที่ การวิจัย ครั้ ง นี้ไ ด เ ลื อ กศึ กษาพื้ นที ชุ ม ชนบ านพาด ตํ าบลสนามชั ย อําเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากเปนพื้นที่ ที่มีคณะละครชาตรีที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณไดครบถวน โดยจะ
ศึกษาเฉพาะละครชาตรี คณะธิดา ณ บางไทร ดานประชากรในการศึกษา เปนบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับศิลปะการแสดง
ละครชาตรี คณะธิดา ณ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. การวิเคราะหขอมูล ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาโดยตรง ตรวจสอบขอมูลจากหลายแหลง เพื่อใหขอมูลที่ถูกตอง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาขอสรุปของขอมูลและสรุปเปนวิจัยเชิงพรรณนา เรียบเรียงเปน
อักษรโดยนําขอมูลจากเอกสาร บทความงานวิจัย และการสัมภาษณมาอางอิง
ผลการวิจัย
คณะละคร ธิดา ณ บางไทร เดิมชื่อ คณะละครทองใบ สามัคคี นางทองใบ สาสาร (มารดา) แตงงานกับนายดวง
สาสาร (บิดา) มีบุตร ธิดา รวมทั้งสิ้น 9 คน เปนละครคณะหนึ่งที่ตั้งอยูในชุมชนบานพาด บานเลขที่ 19 หมู 8 ต.สนามชัย
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ยังคงอนุรักษสืบสานศิลปะการแสดงพื้นบานตอจากบรรพบุรุษดวยใจรักมีความผูกพันใน
ศิลปะการแสดงละครชาตรี จึงมีความมุงมั่นที่จะถายทอด และฝกฝนใหกับเครือญาติ เยาวชน ตลอดจนผูสนใจทั่วไปโดยไมคิด
คาตอบแทน แมทุกวันนี้รายไดจากการแสดงจะไมมากเหมือนแตกอน ก็ยังคงยึดเปนอาชีพ คงไวซึ่งการอนุรักษศิลปะการแสดง
พื้นบานอันเปนวัฒนธรรมของชาติและทองถิ่นใหคงอยูสืบไป พี่นองทั้ง 9 คน ไดรับสืบทอดการแสดงละครชาตรีมาทั้งหมดจาก
นางทองใบผูเปนมารดา สวนบิดา คือ นายดวง นั้นไมไดเปนละครแตจะมีหนาที่ในเรื่องของเครื่องดนตรีประกอบการแสดงใน
คณะละคร นางทองใบไดรับการถายทอดละครชาตรีมาจากนายชุม สมหาร (นายชุม ที่กลาวถึงนี้มีความสามารถในการแสดงรอบตัว
ไมวาจะเปนการแสดงลิเก การแสดงละครชาตรี การบรรเลงปพาทย นอกจากนี้ยังแสดงเปนตัวตลกอีกด วย) โดยคุณตาชุ ม
จะคิด คาสอนการแสดงละครชาตรี เป นข าวสาร 1 ถัง ต อเดื อน ต อมานางทองใบได ฝกหัด การเลนละครชาตรีจนชํ านาญ
ประกอบกับประสบการณที่ไดไปแสดงละครชาตรีกับคณะอื่นๆจึงมีความรูในดานการแสดงละครชาตรีแบบพื้นบาน เมื่อลูกของ
นางทองใบโตสมวัย นางทองใบจึง หั ด และฝ กฝนละครชาตรีใ ห กับ ลู กๆทุ กคน ตั้ ง แต นั้นมา นางทองใบ สาสาร ได กอตั้ ง
คณะละครชาตรีขึ้นมา โดยลําดับรุน จากอดีตถึงปจจุบัน รวมแลวทั้งหมด 4 รุน ดังนี้ รุนที่ 1 นางทองใบเปนผูกอตั้งคณะละครชาตรี
ตั้งแต พ.ศ. 2477 โดยใชชื่อคณะละครชาตรีวา คณะทองใบ สามัค คี นางทองใบยึ ดหลักการแสดงละครแบบละครชาตรี
พื้นบาน ไมวาจะเปนในรูปแบบของลําดับขั้นตอนการแสดง นับตั้งแตการโหมโรง การรายรําเพลงแมบทมโนราและเครื่องดนตรี
ประกอบการแสดง ในสมัยที่นางทองใบเปนเจาของคณะทองใบ สามัคคี ละครชาตรีเปนที่นิยมของผูชม มากกวาละครนอก
ละครใน เพราะมี เ นื้อเรื่ องการแสดงที่ ส นุกสนาน เพลิ ด เพลิ น ผู ค นต างรู จักกั นทั่ วหนาและชื่ นชอบการแสดงละครของ
คณะทองใบ สามัคคี โดยมีเ สียงล่ํ าลือกันวาลูกสาวของนางทองใบที่ ชื่อวา ธิดา แสดงละครเกง สมบทบาทสมจริงสมจังกับ
บทละครทุกบท หรือเรียกกันวา ตีบทแตก
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ผูช มชอบการแสดงของคุ ณธิด า สาสาร นางทองใบ จึง เปลี่ ย นชื่ อคณะละครชาตรี เป นคณะธิด า ณ บางไทร
เมื่อ พ.ศ. 2496 และคณะละครชาตรีอยูภายใตการดูแลของนางทองใบมาตั้งแต พ.ศ. 2477- 2533 เปนระยะเวลา 56 ป
รุนที่ 2 เมื่อคุณธิดา สาสาร ได ทําหนาที่ดู แลคณะละครชาตรี ต อจากนางทองใบ (มารดา) ตั้ ง แต พ.ศ. 2533 - 2541
เปนระยะเวลา 8 ป คุณธิดา สาสาร ไดรับบทบาทเปนนางโรง จะแสดงเปนพระเอกของเรื่องเทานั้น และเปนผูที่ทําการรายรํา
เพลงแมบ ทมโนรากอนทํ าการแสดงทุ กครั้ง ผูที่ จะสามารถรั บบทบาททํ าการรายรําเพลงแมบ ทมโนราได ต องเปนบุ คคลที่
ชาวคณะใหความนับถือ และมีความสามารถในเรื่องของการแสดงละครชาตรี ซึ่งทางคณะละครชาตรีมีความเชื่อวา การรายรํา
เพลงแม บทมโนราจะช วยให เ ป นสิ ริ มงคลต อผูวาจางและผู แ สดง และที่ สําคั ญ เป นการร องกราบไหวบู ช าคุ ณบิด ามารดา
ครูอาจารย รุนที่ 3 คณะละครธิดา ณ บางไทร ไดอยูภายใตการดูแลของนางสาวระเบียบ สาสาร ซึ้งเปนพี่สาวของนางสาวธิดา
สาสาร ตั้งแต พ.ศ. 2541 – 2551 เปนระยะเวลา 10 ป
ในขณะเดีย วกัน คานิย มของการชมละครชาตรีเริ่ มออนตัวลง ผูชมหันไปชมการแสดงลิเ กกันมากขึ้น เนื่องจาก
การแสดงลิเกเปนรูปแบบของการแสดงที่ไมเปนแบบแผน ผูแสดงจะแสดงแนวไหนก็ได เพื่อตอบสนองความตองการของผูชม
เชน รูปแบบการแตงกาย การดําเนินเรื่องรวดเร็วเปนตน และ รุนที่ 4 ปจจุบัน นางสาวขวัญตา สาสาร เปนผูดูแลละครชาตรี
คณะธิดา ณ บางไทร ตั้งแต พ.ศ. 2551 – 2559 เปนระยะเวลา 9 ปแ ลว ซึ่งปจจุบันก็ยั งคงเปนผูดู แลคณะละครธิด า
ณ บางไทร อยู มี ความห วงใยและมี เ จตนารมณที่ ตองการให การแสดงละครชาตรี ค งไวในป จจุบัน โดยได อนุรั กษสื บสาน
การแสดงละครชาตรี ดั งนี้ เปนวิทยากรให กับ โรงเรี ยนต างๆ สอนลู กหลาน และนักเรี ย นที่ มี ความสนใจศิ ล ปะการแสดง
ละครชาตรี เป นวิ ท ยากรให กับ สถาบั นต างๆในเรื่ องบทร อ ง การร ายรํ าเพลงแม บ ทมโนรา ซึ่ง ถื อ วา เป นครู ภู มิ ป ญ ญา
ดานศิลปะการแสดงละครพื้นบานในปจจุบัน
องคประกอบของละครชาตรีคณะธิดา ณ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. ผูแสดง ในสมัยคุณยายทองใบละครชาตรีมีผูแสดงพียง 3 คน คือ ตัวพระ ตัวนาง และตัวตลก (ตัวเบ็ดเตล็ด)
ซึ่งผูแสดงเปนชายทั้งหมด ปจจุบันการแสดงละครชาตรีคณะธิดา ณ บางไทร ผูแสดงสวนใหญจะเปนผูหญิงเสียมากกวาผูชาย
และมีจํานวนนักแสดงไมจํากัดเพื่อใหเหมาะสมกับทองเรื่อง
2. รูปแบบการแตงกาย แบบยืนเครื่อง เปนการแตงเลียนแบบเครื่องทรงของพระมหากษัตริย ซึ่งละครไทยไดนํา
รูปแบบและวิธีการมาใช แตลดคาของวัสดุที่ทํามาใชในการแตง เชน ผานุง เสื้อ เครื่องประดับตาง ๆ เปนเพียงของจําลองหรือ
เลียนแบบเทานั้น ไมใชของมีคาในการตกแตง จะเนนในเรื่องของความสวยงามเปนสวนใหญ เชน ใชผาหมนางสีน้ําเงิน แตใส
ผานุงสีเขียว เปนตน ขึ้นอยูกับความพึ่งพอใจของนักแสดง แตไมนิยมใชผายก เนื่องจากมีราคาแพง และไมเหมาะกับการแสดง
แบบวิถีชาวบาน จะใชผาตาดยกทองตัดเปนผาถุงแทน เพื่อความสวยงามสะดวกสบายและที่สําคัญประหยัดเงิน

ภาพที่ 1 การแตงกายยืนเครื่องละครชาตรีตัวพระ โดยสุนิศา โพธิแสนสุข
ที่มา: สุนิศา โพธิแสนสุข (2559)
3. เครื่องดนตรีที่ใชประกอบการแสดง ใชวงปพาทยเครื่องหา นักดนตรีประจําคณะ คือ ตองมี 4 คน ทุกคน
ประจําเครื่องดนตรี คือ ระนาดเอก ฆองวงเล็ก ตะโพนกับกลองทัดใชคนเดียวกัน ฉิ่ง สวนฉาบเล็กฉาบใหญและกรับ ผูแสดงที่
ยังไมถึงเวลาทําการแสดง จะสลัดกันตีอยูดานหลังฉาก จากการศึกษาพบวา คณะธิดา ณ บางไทร ไมใช ป บรรเลงประกอบการแสดง
4. เพลงที่ใชประกอบการแสดง มี 3 ลักษณะ คือ 1. เพลงโหมโรง 2. เพลงหนาพาทยที่ใชประกอบการแสดง
และ 3. เพลงที่ใชรองประกอบการแสดง
5. เรื่องที่ใชแสดงละครชาตรี จะนําเรื่องจักร ๆ วงศ ๆ ที่ใชในการแสดงละครนอกมาแสดง และยังนําบางเรื่อง
ของละครพันทางมาแสดงดวย สวนบทละครที่มีความเกี่ยวของกับการกลับชาติมาเกิดของพระพุทธเจาหรือเรื่องเกี่ยวกับชาดก
และเรื่องมโนรา ไมนิยมนํามาแสดง เพราะถือวาเปนของสูง

1225

6

6. การใชเวทีลักษณะการจัดเวทีของการแสดงละคร จะแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 เปนสวนหลังฉาก
สวนที่ 2 เปนสวนที่ใชเปนบริเวณสําหรับแสดง
7. อุปกรณประกอบการแสดง ทําจากวัสดุที่หาไดงายในทองถิ่น อุปกรณตาง ๆ เหลานี้มีความสําคัญ ซึ่งลวนแต
ชวยสรางสีสันใหกับการแสดงเปนอยางมาก ทั้งยังชวยในเรื่องการสื่อความหมาย และการดําเนินเรื่องอีกดวย
8. ฉากที่ใชในการแสดง มีการขึงฉากประกอบการแสดง โดยจะใชผาใบวาดเปนทองพระโรง ซึ่งจะใชฉากเดียว
ตลอดทั้งเรื่อง ไมมีการเปลี่ยนฉากใด ๆ ทั้งสิ้น
อภิปรายผล
จาการศึกษาละครชาตรี คณะธิดา ณ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผูวิจัยจะไดอภิปรายผลงานวิจัยดังนี้
ดานศึกษาองคประกอบ ละครชาตรีคณะธิดา ณ บางไทร มีองคประกอบตางๆของการแสดงละครชาตรี ไดแก
ผูแสดง รูปแบบการแตงกาย เครื่องดนตรีที่ใชประกอบการแสดง เพลงที่ใชรองประกอบการแสดง เรื่องที่ใชในการแสดง การใช
เวที อุปกรณประกอบการแสดงและฉากที่ใชในการแสดง ซึ่งมีขอมูลที่สอดคลองกับหนังสือ เรื่อง นาฏศิลปไทย : นาฏศิลป
สําหรับการศึกษา-อุดมศึกษา ของสุมิตร เทพวงษ (2548, หนา 59-60) ไดกลาวถึงละครชาตรีเปนละครพื้นบานของภาคกลาง
วิธีการแสดงที่มีส วนคล ายคลึงกันมาก ไมวาจะเป นเนื้อเรื่อง ลําดับขั้นตอนการแสดง นับตั้ง แตการโหมโรง การรองไหวค รู
เครื่องดนตรีประกอบการแสดง คือ วงปพาทยเครื่องหก ประกอบจังหวะและมีปเปาในการเลนละครชาตรี การพูดและสําเนียง
ก็จะเปนตามทองถิ่น สวนเครื่องแตงกาย ละครชาตรีก็จะแตงยืนเครื่องของชาตรีนี้จะปกดวยเลื่อมสีตาง ๆ ซึ่งจะแตกตางไป
จากละครใน ละครนอก จะเลนในระดับที่เปนของพระมหากษัตริยแตโบราณและของกรมศิลปากรในปจจุบันที่ปกดวยเลื่อมดิ้น
แทที่มีราคาแพงมาก
ดานลําดับขั้นตอนการแสดง การแสดงละครชาตรี คณะธิดา ณ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีลําดับขั้นตอน
การแสดง ดังนี้ พิธีปลูกโรง การตั้งเครื่องสังเวย การบูชาครู การโหมโรง การรําถวายมือ การรําเบิกโรง และการจับเรื่องโดยเริ่ม
ตั้งแตเวลา 10.00-12.00 น. และการจับเรื่องในชวงบายตั้งแตเวลา 13.00-15.00 น.ตลอดจบจนเรื่องการแสดง ซึ่งคลายคลึง
กับผลงานวิจัยเรื่อง สถานภาพการคงอยูของละครชาตรีในประเทศไทย ของอมรา กล่ําเจริญ (2553) ไดกลาวไววาโครงสราง
การแสดงประกอบดวยสวนพิธีกรรมและการแสดงละคร ซึ่งมีทั้งภาคเชา ตั้งแตเวลา 09.30-12.00 น. และภาคบาย ตั้งแตเวลา
13.00-15.30 น. ลําดับการแสดงมี 2 แบบ คือ แบบเต็มรูปแบบปลูกโรงแสดง กับแบบไมปลูกโรงแสดง ซึ่งมักเปนสถานที่วัด
ลําดับการแสดงแบบที่ 1 ภาคเชาประกอบดวย พิธีทําโรง บูชาครู โหมโรง รองเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รําถวายมือ ประกาศโรง รําซัดชาตรี
และแสดงละคร จากนั้นจะลาเครื่องสังเวยกอนเที่ยงตรง ในภาคบายประกอบดวย โหมโรง ประกาศโรงแสดงละครและปดการแสดง
ดานศึก ษากระบวนท ารํา กระบวนท ารํ าในการแสดงคณะธิด า ณ บางไทร เปนการแสดงที่ ไ ด รับ สื บ ทอดมา
ยาวนาน โดยกลุมผูที่ไดรับการสืบทอดยังคงรักษาแบบแผนขนบธรรมเนียมประเพณีในการแสดง ประกอบดวย การเคลื่อนไหว
รางกาย โดยแบงเปนสวนตาง ๆ ไดแก สวนศีรษะ เชน การเอียงศีรษะ การลักคอ สวนลําตัว เชน การยักเอว การตีไหล การโยตัว
สวนมือและแขน เชน มือจีบ มือตั้งวง มือแตะสะโพก มือเทาสะเอว สวนขาและเทา เชน ถอนเทา ยกเทา วางเหลี่ยมเทา ผสมเทา
และการย่ํ าเท า ซึ่ง คล ายคลึ ง กับ ผลงานวิจัย เรื่ องกลวิธีการแสดงละครชาตรี ของ คณะ ส. บั ว นอย อําเภอแหลมสิ ง ห
จัง หวัดจันทบุรี ผลงานวิจัยพบวากระบวนท ารํ ามี วิธีการเคลื่ อนไหวร างกายในการปฏิ บัติ ทารําขั้นพื้นฐานกอนการฝ กหั ด
กระบวนทารําตาง ๆ แบงออกไดตามสวนของรางกาย ไดแก ศีรษะ ลําตัว แขน มือ ขาและเทา ซึ่งนักแสดงจะใชสวนตาง ๆ
ของรางกายมาประกอบกันเขาเปนทารํา
ดานวิธีการแสดง การแสดงละครชาตรี คณะธิดา ณ บางไทร ไดรับการสืบทอดกันมาชานาน จึงมีวิธีการแสดง
ทั้งการกลาวตัว วิธีเจรจา และวิธีการรํา ซึ่งมีบางขั้นตอนที่แตกตางกับคณะอื่น ๆ เชน การรําเบิกโรงดวยเพลงแมบทมโนรา
ซึ่งละครชาตรีของคณะอื่น จะรําเบิกโรงดวยเพลงซัด เพื่อเปนสิริมงคล ตอผูวาจาง ผูชม และผูแสดง
ขอเสนอแนะ
1. จากการศึกษาละครชาตรี คณะธิดา ณ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แสดงใหเห็นถึงความหลากหลาย
ทางวั ฒ นธรรมที่ มี ก ารพั ฒ นาและปรั บ เปลี่ ย นให ส อดคล อ งกั บ สภาพของชุ ม ชนที่ มี ค วามเกี่ ย วข องกับ วิถี ชี วิต ของผู ค น
เพื่อสามารถตอบสนองความตองการพื้นฐานอันเปนสิ่งจรรโลงใจที่เกิดขึ้ นจากความพึงพอใจ สามารถบง บอกถึงเอกลักษณ
ประจําทองถิ่นไดเปนอยางดี ดังนั้นในการศึกษาละครชาตรี คณะธิดา ณ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยอมมีขอเหมือน
หรือแตกตางกันออกไป
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2. จากขอมูลการวิจัยละครชาตรี คณะธิดา ณ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา มีสิ่งที่ควรรวบรวมและ
ศึกษาเพิ่มเติมใหครอบคลุม ซึ่งการศึกษาอยางครอบคลุมยอมสามารถสะทอนใหเห็นถึงความหลากหลายขององคความรูในเชิงลึก
3. จากขอมูลการวิจัยละครชาตรี คณะธิดา ณ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวาในสวนของการแสดง
การรอง และการรํา มีความนาสนใจ ควรรวบรวมและศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นนี้ ซึ่งหากศึกษาอยางลึกซึ้ง ถึงในกระบวนทารํา
ทาตาง ๆ ทําใหเกิดองคความรูในศิลปะการแสดงแขนงนี้ไดอยางครอบคลุม
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การพัฒนาผลิตภัณฑเสริมเสนใยอาหารจากวุนสวรรค
ศิริลักษณ นามวงษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บทคัดยอ
การศึกษาเพิ่มมูลคาของวุนสวรรค โดยนําวุนสวรรคไปอบแหงที่อุณหภูมิตางๆ คาการพองตัวของวุนสวรรคแบบแผน
และแบบผง เทากับ 149% และ 347% ตามลําดับ แตผลิตภัณฑไมสามารถนําไปรับประทานได สําหรับวนุสรรวคแชอิ่ม
อบแหงสูตร A (40°Bx ไซลิทอล 2% คอลลาเจน) และ สูตร B (50°Bx น้ําตาลทราย และ 2% คอลลาเจน) พบวาผูบริโภคให
ความพึ่งพอใจระดับดี และไมมีความแตกตางทางสถิติ การศึกษาผลของน้ําตาลตอคาคาสีและการคืนตัวพบวาปริมาณน้ําตาลที่
เพิ่มขึ้นสงผลใหความขาวของผลิตภัณฑลดลง วุนสวรรคอบแหงสูตร A มีความขาว (L* = 65.21) มากกวาวุนสวรรคอบแหง
สูตร B (L* = 58.58) ความเขมขนของน้ําตาลไมมีผลตอคาการคืนตัว (Springiness) ของวุนสรรรคแชอิ่มอบแหงทั้งสองสูตร
(1.29-1.90) ดั้งนั้นการพัฒนาการผลิตวุนสวรรคแชอิ่มอบแหงสูตร A และ B นาจะเปนแนวทางไปสูการเพิ่มมูลคาของวุน
สวรรคตอไปในอนาคต
Keywords: วุนมะพราว ผลิตภัณฑเสริมเสนใยอาหาร
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Development of Dietary fiber products from Nata De Coco
Abstract
The added value of Nata De Coco (NDC) products was studied by using drying process at various
temperature (40-80C). The swelling percentage of the sheet and powdered NDC were 149% and 347%,
respectively. However, these products can not be eaten. The sweetened dried NDC, recipe A {40 °Bx of
xylitol and 2% collagen (w/v)} and B {50 °Bx of sugar cane and 2% collagen (w/v)}, were performed. Both
of them were delighted without significant difference in statistical. Effect of sugar content to color and
springiness of NDC were analyzed. The White color of NDC was decreased when the content of sugar was
increased. Recipe A, L* = 61.93-64.56 was higher than recipe B (L* = 77.98-73.95). Two recipes were not a
significant difference in statistical in the springiness test, 1.29-1.90. Therefore, the development of
sweetened dried NDC products, recipe A and B, might be the simple procedure for the added value of
NDC in the future
keywords: Nata de coco, dietary fiber product
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บทนํา
มะพราวเปนพืชที่มีการเพาะปลูกมากที่สุดในจังหวัดสมุทรสงคราม ไดแกมะพราวผลหรือมะพราวแก (50,641 ไร)
มะพราวตาล (16,428 ไร) และมะพราวน้ําหอม (6,321ไร) สงผลใหมีน้ํามะพราวแกที่ไมไดใช เหลือทิ้งเปนจํานวนคอนขางมาก
(สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม, 2556) ชาวบานไดนําน้ํามะพราวไปผลิตเปนวนสวรรค (ปราโมทย ธรรมรัตน, 2545)
แตประสบปญหาราคาวุนสวรรคขายไดเพียงกิโลกรัมละ 4 บาท ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑจากวนสวรรค จะเปนการเพิ่ม
มูลคาของวนสวรรค ลดป ญหามลพิ ษทางน้ํา และสรางรายไดให กับชุ มชนอยางยั่งยื น วุนสวรรค (Nata de coco) เป น
ผลิตภัณฑที่ได จากกระบวนการหมักน้ํามะพราวซึ่งเปนของเหลือทิ้งทางการเกษตร โดยแบคทีเรียกรดน้ําสม (Acetobacter
xylinum) (ปยะรัชช กุลเมธี, 2552; Gayathry, 2015) ไดเปนวุนสรรค หรือ แบคทีเรียเซลลูโลส (Bacterial cellulose) จัด
อยูในกลุมเสนใยอาหาร (Dietary fiber) ซึ่งเปนประโยชนในดานการสงเสริมและ/หรือชวยระบบขับถาย (Kersters และคณะ,
2006) เนื่องจากวุนสวรรคไมละลายน้ํา และไมสามารถยอยไดดวยเอนไซมอะไมเลสในระบบทางเดินอาหารของมนุษย การ
แปรรูปวุนสวรรคเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑที่พบวางขายในทองตลาดมีหลายชนิด เชน วุนสววรคในน้ําเชื่อม (ราคา 35-50 บาท)
น้ําผลไมพรอมดื่มผสมวุนสวรรค และน้ําสมุนไพรผสมวุนสวรรค ซึ่งมีราคาอยู 10-15 บาทตอขวด เมื่อรับประทานจะไดเสน
ใยอาหารเพียงเล็กนอย แตไดรับแครอรี่สูงจากน้ําตาล ปจจุบันผูบริโภคใหความสนใจกับผลิตภัณฑอาหารที่มีแคลอรี่ต่ํามากขึ้น
เนื่องจากการรับประทานไขมัน และน้ําตาลมากเกินความจําเปนจะทําใหเสี่ยงตอการเกิดโรคตางๆ เชน โรคหัวใจ โรคความดัน
โลหิตสู ง และโรคไขมั นอุดตันใน เสนเลื อด เปนต น โดยพบวาผลิตภั ณฑเหลานี้ออกสูต ลาดในประเทศไทยเพิ่ม ขึ้นเป น
จํานวนมาก (สวทช, 2556) เชน ผลิตภัณฑที่ชวยควบคุมน้ําหนัก เนื่องจากโรคอวนกําลังเปนปญหาที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นใน
ประเทศไทย เยาวชนนิยมรูปรางที่ผอม โดยเชื่อวาจะทําใหดูดีและสรางความเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑอาหารเสริม
สุขภาพที่เกี่ยวกับการควบคุมน้ําหนักและชวยเผาผลาญไขมันจึงมีแนวโนมที่ดีในตลาดเมืองไทย (สวทช, 2556) ในปจจุบันมี
การศึกษาการแปรรูปวุนสวรรคไปเปนผลิตภัณฑเสริมเสนใยอาหารสําหรับใชการดูแลสุขภาพ หรือ ควบคุมน้ําหนัก
ดังนั้นงานวิจัยมุงเนนในการศึกษาการแปรรูปวุนสวรรคไปเปนผลิตภัณฑตางๆ เชน วุนสวรรคแชอิ่มอบแหง โดย
เลือกใชสารใหความหวานที่ไมใหพลังงาน จะเปนแนวทางที่จะเพิ่มมูลคาของวุนสวรรคและตอบสนองตอความตองการของ
ผูบริโภค
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ผลิตวุนสวรรคจากน้ํามะพราว
2. แปรรูปวุนสวรรคใหเปนผลิตภัณฑตางๆ เชน วุนสวรรคแชอิ่มอบแหง
ระเบียบวิธีวิจัย
1. วิธีการผลิตวุนสวรรค
เตรียมอาหารที่ปราศจากเชื้อสําหรับผลิตหัวเชื้อทําวุนสวรรคโดยใชน้ํามะพราว 1000 มิลลิลิตร น้ําตาลทราย 25
กรัม แอมโมเนียมซัลเฟส 3.3 กรัม น้ําสมสายชู 12 มิลลิลิตร บรรจุอาหารที่ปราศจากเชื้อลงในขวดแกว เติมหัวเชื้อวุน
Acetobacter xylinum (10%, v/v) นําไปบมไวที่อุณหภูมิหอง เปนเวลาประมาณ 2-3 วัน (ปราโมทย ธรรมรัตน, 2545)
การผลิตวุนสวรรคใชอาหารสูตรเดียวกับการผลิตหัวเชื้อ นําอาหารที่ปราศจากเชื้อเทลงในกลองพลาสติก ปดดวยผา
ขาวบางที่ปราศจากเชื้อ เติมหัวเชื้อวุนสวรรค (10%, v/v) บมไวที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 7 วัน โดยประมาณ ตัดวุนสวรรค
ขนาด 5x5 เซนติเมตร นําไปตมนาน 15 นาที แชวุนมะพราวในน้ําสะอาด
2. ขั้นตอนการแปรรูปวุนสวรรค
การทําวุนสวรรคอบแหง วางวุนสวรรคขนาด 5x5 เซนติเมตร บนถาดสแตนเลสที่รองดวยกระดาษไข และนําไปอบที่
อุณหภูมิ 30, 40, 60 และ 80 องศาเซลเซียส หรือ อบแหงแบบเยือกแข็ง จนกระทั่งตัวอยางแหง (Pa’e และคณะ, 2014)
การทําวุนสวรรคแชอิ่มอบแหง (Sweetened dried Nata De Coco, SDND) นําวุนสวรรคขนาด 5x5x1.5
เซนติเมตร แชใน สูตร A (2% คอลลาเจน และ 50Bx น้ําตาลทราย) หรือ สูตร B (2% คอลลาเจน และ 50Bx น้ําตาล
ทราย) ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน 72 ชั่วโมง อบแหง 60 องศาเซลเซียส นาน 5 ชั่วโมง
3 การศึกษาปริมาณคุณภาพทางดานกายภาพ เคมี ของผลิตภัณฑเสริมใยอาหารจากวุนมะพราว
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3.1 การวัดการอุมน้ํา
ตัดตัวอยางที่อบแหงโดยใชลมรอน ขนาด 2x1 เซนติเมตร ชั่งน้ําหนัก นําไปตมในน้ําเดือดเปนเวลา 5 นาที ชั่ง
น้ําหนักตัวอยาง คํานวณเพื่อหาเปอรเซ็นการอุมน้ําของวุนมะพราวอบแหง (Nadia และคณะ, 2012)
การอุมน้ํา (%)=

Ws  Wi
100
Wi

กําหนดให : Ws คือ น้ําหนักเริ่มตนของวุนมะพราวอบแหง
Wi คือ น้ําหนักวุนมะพราวอบแหงหลังการตมเปนเวลา 5 นาที
3.2 วัดดานเนื้อสัมผัส
วัดคาเนื้อสัมผัสโดยใชเครื่อง Texture Analyzer โดยใช Cylinder Probe ใชแรง 1 กิโลนิวตัน วิเคราะหแบบ
Texture Profile Analysis (TPA) วัดออกมาในคา Hardness และ Springiness (Szczesniak, 1963)
3.3วัดสี
วัดคาสีโดยใชระบบ CIE L*a*b* แสดงผลการวัดคา L* (Lightness) คาสี a* (Redness)คาสี b* (yellowness)
จากเครื่องวัดสียี่หอ Hunter Lab รุน Color Quest XE จากแหลงกําเนิด D65 ซึ่งคา L*เปนคาความสวางของสี คา a*เปนคา
สีแดงและสีเขียว และคา b* เปนคาสีเหลืองและสีน้ําเงิน (Wei และคณะ, 2011)
3.4 วิเคราะหสารที่เหลือในน้ําแชวุนสวรรค
3.3.2.1 วิเคราะหปริมาณน้ําตาล
เก็บตัวอยางน้ําที่แชวุนสรรคทุกๆ 24 ชั่วโมง วัดปริมาณน้ําตาลที่เหลืออยูในสวนน้ําโดยใชเครื่อง Refractometer
คํานวณปริมาณเปอรเซ็นตของของน้ําตาลที่เหลืออยู
% ของน้ําตาลที่เหลือ =

Si  Sh
100
Si

กําหนดให : Si คือ ความเขมขนของน้ําตาลเริ่มตน
Sh คือ ความเขมขนของน้ําตาลที่ชั่วโมง 24 48 และ 72
3.3.2.2 วิเคราะหปริมาณคอลลาเจน
เก็บตัวอยางน้ําที่แชวุนสรรคทุกๆ 24 ชั่วโมง วัดปริมาณคอลลาเจนที่เหลืออยูในสวนน้ําดวยวิธี Lowry (1951)
คํานวณปริมาณเปอรเซ็นตของของคอลลาเจนที่เหลืออยู
% ของคอลลาเจนที่เหลือ =

Ci  Ch
100
Ci

กําหนดให : Ci คือ ความเขมขนของน้ําตาลเริ่มตน
Ch คือ ความเขมขนของน้ําตาลที่ชั่วโมง 24 48 และ 72
3.4 การวิเคราะหคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑเสริมใยอาหารจากวุนมะพราว
โดยใชการทดสอบการยอมรับแบบใหคะแนนความชอบ 1 ถึง 5 คะแนนตอคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสดานสี
ความหวาน เนื้อสัมผัส ลักษณะปรากฏ และความชอบรวม โดยใชแบบสอบถามกับผูบริโภคทั่วไปจํานวน 15 คน เพื่อหาคา
คะแนนความชอบเฉลี่ย (ธัญญาภรณ ศิริเลิศ, 2550)
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ผลการวิจัย
1. การทําวุนสวรรคอบแหง
วุนสวรรคอบแหงโดยใชลมรอนที่อุณหภูมิ (40-80C) จนกระทั่งวุนสวรรคแหง ผลการบวมตัวของวุนสวรรคอบแหง
ชนิดแผนและผง แสดงในภาพที่ 1.1 เปอรเซ็นตการบวมตัวแปรผกผันกับอุณหภูมิการอบที่เพิ่มขึ้น ที่อุณหภูมิ 40C วุนสวรรค
แผนอบแหงสามารถบวมตัวไดมากที่สุด (149%) ที่อุณหภูมิ 80C บวมตัวไดเพียง 90% สําหรับวุนสวรรคผงเปอรเซ็นตการ
บวมตัวแปรผันกับอุณหภูมิการอบที่เพิ่มขึ้น ที่อุณหภูมิ 80C วุนสวรรคแผนอบแหงสามารถพองตัวได 347% ที่อุณหภูมิ
40C บวมตัวไดนอยที่สุด (176%) สําหรับการบวมตัวขอววุนสวรรคแหงแบบเยือกแข็งมีคาการบวมตัวเทากับ 199% (ไมได
แสดงในรูปภาพ) ผลการทดลองสอดคลองกับงานวิจัยของ Pa’e และคณะ, 2014 ศึกษาการทําแหงของวุนสวรรคแผนดวยวิธี
อบแหงดวยตูอบ และ อบแหงแบบเยือกแข็ง การบวมตัวของวุนสวรรคอบแหงไดดีสุดเมื่อใชวิธีการอบแหงแบบเยือกแข็ง
เมื่อนําวุนสวรรคอบแหงทั้งสามแบบไปศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคพบวาไดคะแนนเปนศูนย ดังนั้นวุนมะพราว
อบแหงสามารถบวมตัว หรือ คืนรูปได แตไมสามารถนํามารับประทานได
400
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หัวเชื้อ B (ผง)
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2. การทําวุนสวรรคแชอิ่มอบแหง
การเตรียมวุนสวรรคแชอิ่มอบแหงสูตร A และ B โดยชิ้นวุนสวรรคไปแชในน้ําเชื่อสูตร A (40 °Bx ไซลิทอล และ
2% คอลลาเจน) และสูตร B (50 °Bx น้ําตาลทราย และ 2% คอลลาเจน) ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน 72 ชั่วโมง และ
นําไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 5 ชั่วโมง หลังจากแชชิ้นวุนสวรรคในน้ําเชื่อมสูตร A และ สูตร B พบวาปริมาณ
ความเขมขนของน้ําเชื่อมลดลงอยางรวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง สูตร A ตรวจวัดได 26 °Bx ไซลิทอล และ 34 °Bx น้ําตาลทราย
(สูตร A) เมื่อเพิ่มระยะเวลาในการแชในน้ําเชื่อมพบวาปริมาณน้ําตาลลดลงเพียงเล็กนอย และคงที่เมื่อแชชิ้นวุนสวรรคนาน 72
ชั่วโมง 22 °Bx ไซลิทอล (สูตร A) และ 30 °Bx น้ําตาลทราย (สูตร B) แสดงในภาพที่ 1.2
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ภาพที่ 1.2 ความสัมพันธระหวางความเขมขนน้ําเชื่อมกับเวลาในการแชวุนสววรค
จากรูปที่ 1.2A-1.2B แสดงสีของวุนสวรรคแชอิ่มอบแหงสูตร A และ B โดยวุนสวรรคแชอิ่มอบแหงสูตร A จะมี
ความขาวของผลิตภัณฑมากกวาวุนสวรรคแชอิ่มอบแหงสูตร B ซึ่งสอดคลองกับคาความสวาง (L*=65.21 ± 0.032) ของวุน
สวรรคแชอิ่มอบแหงสูตร A สูงกวาวุนสวรรคแชอิ่มอบแหงสูตร B (L*=58.58 ± 0.050) วุนสวรรคสูตร B มีคาสีเหลือง
(b*=5.86 ± 0.031) มากกวาสูตร A (b*=8.86 ± 0.087) ดังนั้นเมื่อความเขมขนของน้ําเชื่อมเพิ่มขึ้นสงผลใหคาความสวาง
ลดลง แตคาความเปนสีเหลืองของผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น
A

B

ภาพที่ 1.2A วุนมะพราวแชอิ่มอบแหงสูตร A (40°Bx ไซลิทอล และ 2% คอลลาเจน)
1.2B วุนมะพราวแชอิ่มอบแหงสูตร B (50 °Bx นาตาลทราย และ 2% คอลลาเจน)
การวิเคราะหคาความแข็งของวุนสวรรคอบแหง (Hardness) และ ความสามารถในการคืนตัวของวุนสวรรคอบแหง
(Springiness) พบวา เมื่อแชวุนสวรรคในน้ําเชื่อมสูตร A และ B คาความสามารถในการคืนตัวของวุนสวรรคอบแหงไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (สูตร A = 1.745 ± 0.445 และ สูตร B = 2.072 ± 0.424) และ ในดานคาความแข็ง
ของวุนสวรรคอบแหงสูตร A (515.10 ± 210.671) มีคามากกวา สูตร B (285.57 ± 166.803) โดยผลรวมคาเนื้อสัมผัสของ
วุนสวรรคอบแหงสูตร A และ B ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ตารางที่ 1.1 คะแนนความชอบเฉลี่ยการทดสอบทางประสาทสัมผัสของวุนมะพราวแชอิ่มอบแหงผสมคอลลาเจน
น้ําเชื่อมที่ผสม
คาคุณภาพทางประสาทสัมผัส
ns
คอลาเจนและ
สี
ความหวาน
เนื้อสัมผัสns
ลักษณะปรากฏns ความชอบโดยรวมns
3.13 ± 0.915
3.33 ± 0.816
ไซลิทอล 40°Bx 2.80 ± 0.862 3.47 ± 0.834a 3.13 ± 0.834
น้ําตาลทราย
3.87 ± 0.640 4.00 ± 0.845b 4.20 ± 0.676
4.07 ± 0.704
4.33 ± 0.724
50°Bx
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จากตารางที่ 1.2 พบวาคะแนนความชอบเฉลี่ยการทดสอบทางประสาทสัมผัสของวุนสวรรคอบแหงแชอิ่มทั้ง 2 สูตร
ในดานสี ความหวาน เนื้อสัมผัส ลักษณะปรากฏ และความชอบโดยรวม พบวา คะแนนความชอบเฉลี่ยในดานสี เนื้อสัมผัส
ลักษณะปรากฏและความชอบโดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาการแปรรูปวุนสวรรคโดยใชลมรอนที่อุณหภูมิ 40°C - 60°C วุนสวรรคอบแหงสามารถพองตัวไดมาก
ถึง 347% แตไมสามารทานไดเนื่องจากวุนสวรรคอบแหงมีลักษณะบางคลายกระดาษ สําหรับวุนสวรรคแชอิ่มอบแหงสูตร A
(40 °Bx ไซลิทอล และ 2% คอลลาเจน) และสูตร B (50 °Bx น้ําตาลทราย และ 2% คอลลาเจน) ผูบริโภคใหความพึงพอใจ
ระดับดี ทั้งสองสูตร คาสีของวุนสวรรคแชอิ่มอบแหงแสดงใหเห็นวาเมื่อแชวุนสวรรคในน้ําตาลที่มีความเขมขนสูงขึ้นวุนสวรรค
มีความขาวลดลง สอดคลองกับของ L* ที่ลดลงเมื่อความเขมขนของน้ําตาลเพิ่มสูงขึ้น {สูตร A, L*= 65.21± 0.032 และ สูตร
B, L*= 58.58± 0.050) แสดงวาเมื่อใสน้ําตาลมากขึ้น น้ําตาลทรายเกิดการเปลี่ยนสีอาจเนื่องมาจากน้ําตาลถูกอุณหภูมิที่ใช
อบเผาจนเปลี่ยนสี โดยความเขมขนของน้ําตาลไมมีผลตอคาเนื้อสมผัสของชิ้นวุนสวรรคแชอิ่มอบแหง คาความสามารถในการ
คืนตัว และ คาความแข็งของวุนสวรรคอบแหงสูตร A และ B ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ดั้งนั้นการพัฒนาการผลิตวุนมะพราวโดยการแชวุนมะพราวในน้ําตาลและคอลลาเจนนาจะเปนแนวทางไปสูการเพิ่ม
มูลคาของวุนมะพราวและเปนทางเลือกใหมสําหรับผูที่ตองการลดน้ําหนัก เสริมเสนใยอาหาร หรือตองการพลังงานสูง
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบ
ในขอสอบแบบตอเนื่องสองขั้นตอนระหวางวิธีวิเคราะหฟงกชนั การจําแนกแบบ
โลจิสติกกับวิธีแมนเทล-แฮนสเซลทั่วไป
อัชฌาภรณ ตันติดํารงกุล เรืองเดช ศิริกิจ วิไลลักษณ ลังกา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
email: achaporn.t32@gmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของ
ขอสอบระหวางวิธีวิเคราะหฟงกชันการจําแนกแบบโลจิสติกกับวิธีแมนเทล-แฮนสเซลทั่วไป สําหรับขอสอบที่มีการตรวจให
คะแนนหลายคาแบบตอเนื่องสองขั้นตอนในกลุมผูสอบที่มีเพศตางกัน โดยมีกลุมตั วอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
จํานวน 1,021 คน เป นนักเรีย นชาย 508 คน และนักเรีย นหญิง 513 คน เครื่องมื อที่ ใ ช ในการวิจัย คื อแบบทดสอบ
แบบตอเนื่องสองขั้นตอนเรื่องความเทากันทุกประการ ผลการศึกษาพบวา เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทํา
หนาที่ตางกันของขอสอบจากอัตราความถูกตองและอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 พบวาวิธีวิเคราะหฟงกชันการจําแนก
แบบโลจิสติกมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบในข อสอบแบบตอเนื่องสองขั้นตอนสูงกวาวิธี
แมนเทล-แฮนสเซลทั่วไป เนื่องจากวิธีวิเคราะหฟงกชันการจําแนกแบบโลจิสติกมีอัตราความถูกตอง 33.33% ซึ่งสูงกวาอัตรา
ความถูกตองของวิธีแมนเทล-แฮนสเซลทั่วไปที่มีอัตราความถูกตองเทากับ 22.22% และทั้งสองวิธีมีอัตราความคลาดเคลื่อน
ประเภทที่ 1 เทากันคือ 9.09%
คําสําคัญ : การทําหนาที่ตางกันของขอสอบ , ขอสอบแบบตอเนื่องสองขั้นตอน , วิธีวิเคราะหฟงกชันการจําแนกแบบโลจิสติก
, วิธีแมนเทล-แฮนสเซลทั่วไป , ประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบ
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A Comparison of the Efficiency of Logistic Discriminant
Function Analysis and Generalized Mentel-Haenszel Procedures on Detecting
Differential Item Functioning in The second test is a continuous process
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Abstract
The objectives of this research were study and compare of the efficiency of Generalized MentelHaenszel and Logistic Discriminant Fuction Analysis Procedures on Detecting Differential Item Functioning
(DIF) based on Polytomously scored in the second test is a continuous process for different gender group.
The sample consisted of 1,021 Mathayom Suksa 2 students (508 males and 513 females). The employed
research instrument was the second test is a continuous process on the congruence. The result of this
study when consider efficiency on Detecting Differential Item Functioning from the power rate and The
Type I error rate. The Analysis data was known the Logistic Discriminant Function Analysis is more efficient
the Generalized Mentel-Haenszel on detecting differential item functioning in Polytomously scored items
because the power rate of Logistic Discriminant Function Analysis 33.33% higher than Generalized MentelHaenszel 22.22% and both of instruments has The Type I error rate of Logistic Discriminant Function
Analysis as Generalized Mentel-Haenszel is 9.09%.

Keywords : Differential Item Functioning, second test is a continuous process,
Logistic Discriminant Fuction Analysis, Generalized Mentel-Haenszel , Efficiency on Detecting Differential
Item Functioning
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บทนํา
แบบทดสอบ (Test) เปนเครื่องมือที่นิยมใชในการทดสอบ การทดสอบเปนวิธีการที่สําคัญอยางหนึ่งสําหรับการวัดผล
การเรี ย นรูข องผูเ รี ย น ผู เ รีย นจะเกิดการเรี ย นรูเ มื่ อได มี การเปลี่ ย นแปลงปริ ม าณหรื อคุณภาพของความรู ความสามารถ
พฤติกรรม หรือลักษณะทางจิตใจ ถาการเปลี่ยนแปลงเปนไปในทิศทางที่พึงประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตร อันเปนผล
มาจากประสบการณการเรียนการสอนที่ผู สอนจัดขึ้ น เราเรียกวาผูเรียนเกิดผลสัม ฤทธิ์ทางการเรี ยนรูตามหลักสูตร (ศิริชั ย
กาญจนวาสี, 2556, น. 165) แบบทดสอบจึงเปนเครื่ องมือวัดผลที่ผูส อนสรางขึ้นเพื่อใชทดสอบผูเรีย นซึ่งประกอบดวย
แบบทดสอบประเภทตางๆไดแก แบบเลือกตอบ แบบถูกผิด แบบจับคู แบบเติมคํา แบบเขียนตอบ แบบตอเนื่อง และแบบ
แสดงวิธีทํา เปนตน (สสวท, 2546, น. 21)
แมวาขอสอบที่มีการใหคะแนนเปน 0 และ 1 จะเปนที่นิยมในปจจุบันแตจะเห็นไดวาในการสอบระดับชาติจะมี
ขอสอบที่ หลากหลายมากยิ่ง ขึ้น ซึ่ง ขอสอบเหลานี้จะมี การให คะแนนแบบหลายค า คือมี การให คะแนนมากกวา 0 และ1
ขอสอบที่มีการใหคะแนนแบบหลายคา (Polytomously scored items) มีหลายประเภท เชน ขอสอบความเรียง ขอสอบ
เชื่อมโยง เปนตน ซึ่งขอสอบแบบตอเนื่องสองขั้นตอนถือวาเปนขอสอบประเภทหนึ่งที่มีการใหคะแนนแบบหลายคา เพราะเปน
ขอสอบที่ผสมผสานหลายรูปแบบเข าดวยกัน เชนข อสอบแบบเลือกตอบกับแบบเลือกตอบ ขอสอบแบบเลือกตอบกับแบบ
ถูกผิด ขอสอบแบบเลือกตอบกับแบบเขียนตอบ ตัวอยางขอสอบแบบตอเนื่องจึงมีไดหลายลักษณะ ในที่นี้จะกลาวถึงขอสอบ
แบบตอเนื่องสองขั้นตอนนี้จะมีลักษณะการตอบและการใหคะแนนที่ตอเนื่องกัน ใน 1 ขอจะมีทั้งหมด 2 ตอน โดยตอนที่ 1 จะ
มีลักษณะชองการตอบคําถามในรูปแบบถูกผิด และในตอนที่ 2 จะเปนการใหเหตุผลหรือคําอธิบายประกอบการเลือกในตอนที่
1 ซึ่งจะเห็นไดวาขอสอบแบบตอเนื่องสองขั้นตอนนั้นเปนขอสอบที่สามารถวินิจฉัยขอบกพรองของผูเรียนและยังสามารถวัด
กระบวนการใหเหตุผลไดเปนอยางดีอีกดวย (สสวท, 2555, น. 61)
การพัฒนาแบบทดสอบขึ้นมาจะตองคํานึงถึงคุณภาพของขอสอบวาขอสอบนั้นสามารถวัดไดตรงตามความสามารถ
ที่ตองการหรือไม แบบทดสอบที่ดีจะตองเปนแบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรง วัดไดตรงตามสิ่งที่ตองการวัด มีความยุติธรรมกับ
ผูสอบทุกกลุมไมเขาขางกลุมใดกลุมหนึ่งหรือทําใหกลุมใดกลุมหนึ่งเสียประโยชน ขอสอบที่เอื้อตอผูสอบกลุมใดกลุมหนึ่งอาจทํา
ใหผูสอบกลุมดังกลาวมีความนาจะเปนในการตอบถูกตองกวากลุมอื่นที่ระดับความสามารถเดียวกัน ลักษณะการทําหนาที่ของ
ขอสอบประเภทนี้เรียกวา “การทําหนาที่ตางกันของขอสอบ” (ชวาล แพรัตกุล, 2516, น. 87-88) การทําหนาที่ตางกันของ
ขอสอบหรือความลําเอียงของขอสอบมักเกิดจากปฏิสัมพันธ (Interaction) ระหวางลักษณะของขอสอบกับลักษณะของกลุม
ผูสอบ ที่มีผลตอคะแนนสอบ ลักษณะขอสอบเชน การใชภาษา ความเฉพาะของเนื้อหา โครงสรางการวัด วิธีการที่เลือกใช
เปนลักษณะของกลุ มผู สอบ เชน เพศ เชื้อชาติ วัฒนธรรม ภู มิห ลัง ภู มิภาค เป นต น เมื่ อทั้ งสองป จจัยมี ปฏิ สัม พันธต อกัน
สําหรับขอสอบขอใด ทําใหขอสอบนั้นเกิดการทําหนาที่ตางกัน (Differential ltem Functioning : DIF) (ศิริชัย กาญจนวาสี,
2556, น. 250)
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาสวนใหญจะมีการตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบในขอสอบที่มี
การใหคะแนนแบบสองคาแตการตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบในขอสอบที่มีการใหคะแนนแบบหลายคายังมีไม
มากนัก ประกอบกับในปจจุบันไดมีการพัฒนาแบบทดสอบทั้งวิธีการตอบและการใหคะแนน ดังนั้นวิธีการตรวจสอบการทํา
หนาที่ตางกันของขอสอบจึงไดมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ และพัฒนาใหสามารถใชไดกับขอสอบที่มีการใหคะแนนแบบหลายคา
ไดอยางเหมาะสมโดยวิธีการตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบที่นาสนใจ คือวิธีแมนเทล – แฮนสเซลทั่วไป (ศิริชัย
กาญจนวาสี, 2555, น. 126-127)เปนวิธีที่พัฒนามาจากวิธีแมนเทล-แฮนสเซลพัฒนาโดย ฮอลแลนดและทาเยอร วิธีนี้เปนที่
ยอมรับวาเปนวิธีที่ใชงาย สะดวกและประหยัด โดยใชหลักการของตารางการณจร (Contingency table) แบบประเพณีนิยม
(Traditional) ไม มีการคํานวณทวนซ้ําจึง สามารถนําไปใชต รวจสอบการทําหนาที่ต างกันของขอสอบไดง าย มีขั้ นตอนที่ไ ม
สลั บ ซับซอน มี การทดสอบทางสถิ ติ แ บบนันพาราเมตริ ก (Nonparametric) ไม จําเป นต องใช โ มเดลประมาณค า และวิธี
วิเคราะหฟงกชันการจําแนกแบบโลจิสติก (Logistic Discriminant Function Analysis :LDFA) (สุชาติ สิริมีนนันท, 2554,
น. 23) ซึ่ง พั ฒ นาโดยมิ ล เลอร แ ละสเปรย จากแนวคิ ด ของวิธีการถดถอยโลจิส ติ กและวิธีการวิเ คราะห เ ชิ ง จําแนกกลุ ม
(Discriminant Analysis) เพื่อใชตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบที่ใหคะแนนแบบหลายคา วิธีดังกลาวอยูบนโมเดล
พื้นฐานที่ใชสําหรับคัดแยกคนออกเปนกลุมๆ ที่มีสวนเหมือนกันบนพื้นฐานของการตอบขอสอบและคะแนนแบบทดสอบรวม
ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบใน
ขอสอบแบบตอเนื่องสองขั้นตอน โดยใชวิธีวิเคราะหฟงกชันการจําแนกแบบโลจิสติก กับวิธีแมนเทล-แฮนสเซลทั่วไป โดยใช
เนื้อหาเรื่องความเทากันทุกประการที่อยูในสาระที่ 3 เรขาคณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีตัวแปรแบงกลุมคือนักเรียน
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เพศชายและเพศหญิง ที่สงผลตอการทําหนาที่ตางกันของขอสอบ เพื่อที่จะเปนแนวทางในการพัฒนาแบบทดสอบใหมีความ
ยุติธรรมตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีจุดมุงหมายเพื่อการศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการตรวจสอบการทําหนาที่
ตางกันของขอสอบระหวางวิธีวิเคราะหฟงกชันการจําแนกแบบโลจิสติก กับวิธีแมนเทล-แฮนสเซลทั่วไป สําหรับขอสอบที่มีการ
ตรวจใหคะแนนหลายคาแบบตอเนื่องสองขั้นตอน ในกลุมผูสอบที่มีเพศตางกัน
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ของโรงเรียน
ขนาดใหญในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามีทั้งหมด 39 โรงเรียน จํานวน 14,299
คน เปนนักเรียนชาย 6,603 คน และ เปนนักเรียนหญิง 7,696 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2559 ของโรงเรียนขนาดใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ซึ่งไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน
(Multi – Stage Random Sampling) จํานวน 9 โรงเรียน นักเรียนทั้งหมด 1,021 คน เปนนักเรียนชาย 508 คน และเปน
นักเรียนหญิง 513 คน และเนื่องจากงานวิจัยนี้เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการทําหนาที่ตางกันของขอสอบ จึงควรใชกลุ ม
ตัวอยางไมต่ํากวา 500 คน หรือกลุมตัวอยางขนาดใหญอยางนอย 1,000 คน เพื่อใหผลการตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของ
ขอสอบมีความถูกตองในการตรวจสอบสูง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ องมือที่ ใช ในการวิจัย เป นแบบทดสอบแบบต อเนื่องสองขั้นตอน ชั้ นมั ธยมศึกษาป ที่ 2 เรื่ องความเท ากันทุ ก
ประการ โดยขั้นตอนแรกเปนการเลือกตอบแบบถูกผิด และขั้นตอนที่สองเปนการใหเหตุผลประกอบการเลือกตอบในขั้นตอน
แรก โดยมีการใหคะแนนแบบ 0 , 1 และ 2 ตามลักษณะของการตอบ จํานวน 20 ขอ โดยแบบทดสอบมีคาความยาก(p)
ระหวาง 0.29 – 0.61 คาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง 0.16 – 0.45 และมีคาความเชื่อมั่น 0.747
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปรผล โดยแบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
ตอนที่ 2 ผลการทดสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบ 3 วิธี วิธีวิเคราะหฟงกชันการจําแนกแบบโลจิสติก
วิธีแมนเทล-แฮนสเซลทั่วไป และวิธีโพลีโตมัสซิปเทสท
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบอัตราความถูกตองและอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของวิธีวิเคราะหฟงกชัน
การจําแนกแบบโลจิสติก วิธีแมนเทล-แฮนสเซลทั่วไป
ตารางที่ 1 คาสถิติพื้นฐานของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ
ตัวแปร
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน
508
513
1,021

รอยละ
49.80
50.20
100.00

1238

จากตาราง 1 นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัย มีทั้งหมด 1,021 คนเปน เพศชายจํานวน 508 คน คิดเปน
รอยละ 49.80 และเพศหญิงจํานวน 513 คน คิดเปนรอยละ 50.20
ตาราง 2 คาสถิติพื้นฐานของแบบทดสอบแบบตอเนื่องสองขั้นตอน เรื่องความเทากันทุกประการ 20 ขอ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

N
508
513
1,021

Max
31
36
36

Min
6
6
6

Mean
15.50
15.82
15.66

SD
3.88
3.89
3.84

Sk
1.20
1.10
1.17

Ku
2.43
2.94
2.65

จากตาราง 2 พบวาผูทําแบบทดสอบทั้งหมด 1,021 คน แบบทดสอบมีความยาว 20 ขอ มีคะแนนเต็ม 40 คะแนน
คาคะแนนสูงสุดเทากับ 36 คะแนน คาคะแนนต่ําสุดเทากับ 6 คะแนน คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 15.66 คะแนน คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.84 มีลักษณะการแจกแจงเปนเบทางบวก (skewness = 1.17) และคอนขางโดง (kurtosis =
2.65) เมื่อพิจารณาตามเพศของนักเรียนในการทําแบบทดสอบ พบวานักเรียนชายจํานวน 508 คน คาคะแนนสูงสุดเทากับ 31
คะแนน คาคะแนนต่ําสุดเทากับ 6 คะแนน มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 15.50 คะแนน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.88
ลักษณะการแจกแจงเปนเบทางบวก (skewness = 1.20) และคอนขางโดง (kurtosis = 2.43) พบวานักเรียนหญิงจํานวน
513 คน คาคะแนนสูงสุดเทากับ 36 คะแนน คาคะแนนต่ําสุดเทากับ 6 คะแนน มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 15.82 คะแนน คา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.89 ลักษณะการแจกแจงเปนเบทางบวก (skewness = 1.10) และคอนขางโดง (kurtosis =
2.94) และแบบทดสอบนี้มีคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเทากับ 0.44

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบ 3 วิธี วิธีวิเคราะหฟงกชันการจําแนกแบบโลจิสติก
วิธีแมนเทล-แฮนสเซลทั่วไป และวิธีโพลีโตมัสซิปเทสท (วิธีเกณฑ)

วิธีการวิเคราะห ขอสอบที่ทําหนาที่ตางกัน
LDFA
GMH
Poly-SIB

3,8,16,20
3,8,16
3,5,7,9,13,15,16,18,20

จํานวนขอสอบที่
ทําหนาที่ตางกัน
4
3
9

ขอสอบที่ทํา
หนาที่ตางกัน
เมื่อเทียบกับวิธี
Poly-SIB
3,16,20
3,16
-

จํานวนขอสอบทีท่ ํา
หนาที่ตางกันเมื่อ
เทียบกับวิธี
Poly-SIB
3
2
-

จากตาราง 3 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหการทําหนาที่ตางกันของของสอบดวยวิธีการวิเคราะหทั้ง 3 วิธี พบวาวิธี
โพลีโตมัสซิปเทสทจะพบจํานวนขอสอบที่ทําหนาที่ตางกันมากที่สุดคือจํานวน 9 ขอ รองลงมาคือ วิธีวิเคราะหฟงกชันการ
จําแนกแบบโลจิสติก พบจํานวนขอสอบที่ทําหนาที่ตางกันจํานวน 4 ขอและวิธีแมนเทล-แฮนสเซลทั่วไป พบจํานวนขอสอบที่
ทําหนาที่ตางกันนอยที่สุดคือจํานวน 3 ขอ โดยมีขอสอบ 2 ขอคือขอ 3 และขอ 16 ที่ผลการวิเคราะหทั้ง 3 วิธีตรวจพบตรงกัน
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คือมีการทําหนาที่ต างกัน และพบวาวิธีวิเคราะหฟ งกชันการจําแนกแบบโลจิสติ กมีจํานวนขอสอบที่ต รงกับ วิธีโ พลี โตมั ส
ซิปเทสทซึ่งเปนวิธีเกณฑ 3 ขอ ซึ่งมากกวาวิธีแมนเทล-แฮนสเซลทั่วไปที่พบเพียง 2 ขอ
ตาราง 4 อัตราความถูกตองและอัตราความคลาดเคลื่อนของการตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบโดยมีวิธีโพลีโตมัส
ซิปเทสทเปนเกณฑ
วิธีการวิเคราะห
LDFA
GMH

อัตราความถูกตอง (P)
33.33
22.22

อัตราความคลาดเคลื่อน (E)
9.09
9.09

จากตาราง 4 เมื่อพิจารณาอัตราความถูกตองของการตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบจากคาอัตราสวน
หรือร อยละของจํานวนขอสอบที่ต รวจสอบพบวาทํ าหนาที่ตางกันไดถูกตองต อจํานวนข อสอบที่ทําหนาที่ ตางกันทั้งหมดใน
แบบทดสอบ พบวาวิธีวิเคราะหฟงกชันการจําแนกแบบโลจิสติกเทากับ 33.33% เนื่องจากวิธีการวิเคราะหฟงกชันการจําแนก
แบบโลจิสติกสามารถตรวจพบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบตรงกับวิธีโพลีโตมัสซิปเทสทซึ่งเปนวิธีเกณฑ 3 ขอ คือขอ 3 ,
16 และข อ 20 ทํ าใหอัตราความถูกตองสู งกวาวิธีแมนเทล-แฮนส เซลทั่วไป ซึ่งสามารถตรวจพบการทําหนาที่ตางกันของ
ขอสอบไดตรงกับวิธีโพลีโตมัสซิปเทสทเพียง 2 ขอ คือขอ 3 และขอ 16 ทําใหมีอัตราความถูกตองเทากับ 22.22% และเมื่อ
ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 จากอัตราสวนของขอสอบที่ระบุผิดพลาดวาทําหนาที่ตางกันตอจํานวนขอสอบที่ทํา
หนาที่ไมตางกันทั้งหมดในแบบทดสอบ พบวาวิธีวิเคราะหฟงกชันการจําแนกแบบโลจิสติกและวิธีแมนเทล-แฮนสเซลทั่วไปมี
การตรวจพบขอสอบเพียงวิธีละ 1 ขอที่ไมตรงกับวิธีโพลีโตมัสซิปเทสท ทําใหมีอัตราความคลาดเคลื่อนเทากับ 9.09% เทากัน
ทั้ง 2 วิธี
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
การตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบในขอสอบแบบตอเนื่องสองขั้นตอนระหวางวิธีวิเคราะหฟงกชันการ
จําแนกแบบโลจิสติกกับวิธีแมนเทล-แฮนสเซลทั่วไปพบวาเมื่อพิจารณาประสิทธิภาพจากอัตราความถูกตองและอัตราความ
คลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 แล วพบวาวิธีวิเคราะห ฟงกชั นการจําแนกแบบโลจิสติ กมีอัต ราความถู กตองสูงกวาวิธีแมนเทลแฮนสเซลทั่วไปเพียงเล็กนอยเทานั้น โดยวิธีวิเคราะหฟงกชันการจําแนกแบบโลจิสติกสามารถพบขอสอบที่ทําหนาที่ตางกันตรง
กับวิธีโพลีโตมัสซิปเทสทซึ่งเปนวิธีเกณฑ มากกวาวิธีแมนเทล-แฮนสเซลทั่วไปเพียง 1 ขอ ทําใหมีอัตราความถูกตองเทากับ
33.33% และวิธีแ มนเทล-แฮนสเ ซลทั่วไปมี อัต ราความถูกตองเทากับ 22.22% และทั้ งสองวิธีมี อัต ราความคลาดเคลื่อน
ประเภทที่ 1 เทากันคือ 9.09% ซึ่งขอสอบที่เกิดความคลาดเคลื่อนที่ทั้งสองวิธีตรวจสอบพบเปนขอสอบขอเดียวกันแตวิธีโพลี
โตมัสซิป เทสทต รวจสอบไมพบ ซึ่งผลที่ ไดจากการศึกษาพบวามี ความสอดคลองกับงานวิจัยของวริษษา ชะมอย (2550, น.
115-129) ที่พบวาวิธีวิเคราะหฟงกชันการจําแนกแบบโลจิสติกจะมีอํานาจการทดสอบมากขึ้นและมีอัตราความคลาดเคลื่อน
ประเภทที่ 1 หรือความผิดพลาดในการตรวจสอบนอยลง เมื่อกลุมตัวอยางมีขนาดเพิ่มขึ้นและวิธีวิเคราะหฟงกชันการจําแนก
แบบโลจิส ติกมี ประสิทธิภาพดีกวาวิธีโครงสรางความแปรปรวนและคาเฉลี่ย ในทุ กเงื่อนไขของการตรวจสอบการทําหนาที่
ตางกันของขอสอบที่ใหคะแนนแบบพหุวิภาคและสอดคลองกับการศึกษาของสุชาติ สิริมีนนันท (2554, น. 137-157) ที่พบวา
วิธีวิเคราะหฟงกชันการจําแนกแบบโลจิสติกมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบสูงกวาวิธีโพลีโตมัสซิปเทสทและวิธีการถดถอย
โลจิสติกแบบจัดอันดับ ภายใตเงื่อนไขที่แปรเปลี่ยน 4 ปจจัย เพราะแตละเงื่อนไขมีอัตราความถูกตอง 80% ขึ้นไป ซึ่งถือวามี
ความถู กต องเพีย งพอและมีอัตราความคลาดเคลื่ อนประเภทที่ 1 อยูใ นขอบเขตที่กําหนดและสอดคลองกับ งานวิจัย ของ
อุทัยวรรณ สายพัฒนะ (2547 น. 97-112) ที่พบวาวิธีโพลีโตมัสซิปเทสทมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทําหนาที่ตางกัน
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ของขอสอบมากกวาวิธีแมนเทล-แฮนสเซลทั่วไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในขอสอบที่มีการใหคะแนนแบบหลาย
คาที่มีจํานวน 20 ขอและกลุมตัวอยาง 1,000 คน นอกจากนี้ยังมีความเห็นวาวิธีแมนเทล-แฮนสเซลทั่วไปมีประสิทธิภาพต่ําใน
การตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของข อสอบในขอสอบที่มีการใหคะแนนแบบหลายคา และยังมี ขั้นตอนในการวิเคราะห
ยุ ง ยากซับ ซอนและต องใช กลุ ม ตั ว อย า งที่ มี ข นาดใหญ ซึ่ง สอดคล อ งกับ การศึ กษาของมิ ล เลอร แ ละสเปรย (อุทั ย วรรณ
สายพัฒนะ. 2547 , น. 106; อางอิงจากMiller & Spray. 1933) ที่ไดศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการตรวจสอบ
การทําหนาที่ต างกันของขอสอบที่มีการใหค ะแนนแบบหลายคา ดวยวิธี LDFA กับวิธี GMH โดยใชขอมูล ผลการสอบการ
ปฏิบัติวิชาคณิตศาสตร พบวาวิธี GMH ขาดอํานาจในการตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบแบบไมสม่ําเสมอ และจาก
การศึกษาของยา-ฮุย ซู; และเวย-ชาง หวัง (Ya-Hui Su & Wen-Chung Wang. 2005, p 313-350) พบวาประสิทธิภาพของ
การตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบเมื่อพิจารณาจากอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 พบวาวิธีการวิเคราะห
ฟงกชันการจําแนกโลจิสติกใหอํานาจการตรวจสอบที่สูงกวาวิธีแมนเทล-แฮนสเซลทั่วไปภายใตทุกเงื่อนไข
การทํ าหนา ที่ ต างกันของข อสอบเมื่ อพิ จารณาเรื่ องความแตกต า งทางเพศที่ ส ง ผลต อความสามารถทางด า น
คณิตศาสตรของผูสอบแลวจะพบวาจากงานวิจัยที่ไดทําการศึกษาจะระบุวาเพศชายมีความรู ความสามารถมากกวาเพศหญิง
โดยเฉพาะทางดานเนื้อหาที่ เกี่ย วกับรู ปราง รู ปทรง มิติ สัมพั นธแ ละการคาดคะเนระยะทางต างๆ รวมถึงข อสอบที่มี ความ
ซับซอนและมีความทาทาย ซึ่งอาจกลาวไดวาเพศชายจะมีความสามารถมากกวาเพศหญิงในเรื่องดังกลาว แตในการศึกษาครั้ง
นี้ซึ่งมีเครื่องมือเปนแบบทดสอบแบบตอเนื่องสองขั้นตอนเรื่องความเทากันทุกประการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กลับ
พบวานักเรียนเพศหญิงมีคาเฉลี่ยของคะแนนที่สูงกวาคาเฉลี่ ยของคะแนนของเพศชายเล็กนอย และเมื่อพิจารณาขอสอบที่
ตรวจพบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบพบวามีขอสอบที่เขาขางเพศชายมากกวาเพศหญิงหลายขอ ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษา
ไมสอดคลองกับงานวิจัยของยิปและเมลพี (สิริรัตน วิภาสศิลป. 2545, น. 64-65; อางอิงจากGipps & Murphy. 1994 :
182) ที่กลาววาเพศชายจะมีความสามารถมากกวาเพศหญิงในลักษณะของโจทยที่มีความซับซอนและโจทยที่เกี่ยวกับการหา
ความสัมพันธและความเขาใจเกี่ยวกับรูปทรงและการมองมิติตางๆและไมสอดคลองกับโอ ลิ เดีย ลุยและมารค วิลสัน (Ou
Lydia Liu and Mark Wilson. 2009, p 164-184) ที่พบวาเพศชายไดเปรียบกวาเพศหญิงในเรื่องของปริภูมิและรูปทรงสาม
มิติ จากที่กลาวมาขางตนอาจเกิดจากลักษณะของขอสอบในงานวิจัยเลมนี้ เนื่องจากงานวิจัยนี้เปนการตรวจสอบการทําหนาที่
ตางกันของขอสอบที่มีการใหค ะแนนแบบหลายคา ซึ่งมีลักษณะเปนขอสอบแบบตอเนื่องสองขั้นตอนที่แตกตางกับงานวิจัย
อื่นๆที่ตรวจสอบการใหคะแนนแบบหลายคาโดยสวนใหญจะใชขอสอบที่มีลั กษณะในการตอบแบบถูกผิดโดยพิจารณาจาก
ขอความที่ กําหนดให ซึ่งแตกต างกับขอสอบแบบตอเนื่องสองขั้นตอนที่ มีการใหค ะแนนแบบตอเนื่องกัน โดยผูต อบจะตอง
พิจารณาขอความหรือรูปภาพที่กําหนดใหแลวตอบคําถามในสวนที่ 1 วาเปนจริงหรือเท็จแลวจึงไปตอบคําถามในสวนที่ 2 ซึ่ง
เปนเหตุ ผลในการตอบในสวนที่ 1 โดยขอสอบลักษณะนี้จะเปนข อสอบที่พิ จารณาความตอเนื่องของการตอบคําถามเพื่ อ
ทดสอบความรู ความเขาใจของนักเรียนโดยแทจริง ซึ่งจะเห็นไดวาขอสอบลักษณะนี้เปนขอสอบที่นักเรียนอาจจะไมเคยไดพบ
ในการเรียนการสอนปจจุบัน ซึ่งในการเรียนการสอนปจจุบันจะมีการใหคะแนนแบบสองคาเปนสวนใหญหรือไมก็อาจจะเปน
การทํ า ข อสอบแบบอัต นัย ที่ นัก เรี ย นสามารถเขี ย นอธิบ ายเองได ทั้ ง หมด ประกอบกับ เนื้ อหาที่ นํ ามาทดสอบในข อสอบ
แบบตอเนื่องสองขั้นตอนคือเนื้อหาเรื่องความเทากันทุกประการ ซึ่งเปนเนื้อหาในสาระที่ 3 เรขาคณิต โดยในเนื้อหานี้นักเรียน
จะตองรูจักการพิสูจนความสัมพันธของรูปที่กําหนดใหโดยใชบทนิยามและสมบัติตางๆเรื่องความเทากันทุกประการในการให
เหตุผลเบื้องตนทางเรขาคณิตและจึงนํามาสรุปความสัมพันธในรูปแบบตางๆ แตเมื่อนําเนื้อหาความเทากันทุกประการมาทํา
เปนแบบทดสอบแบบตอเนื่องสองขั้นตอนนั้นทําใหนักเรียนตองหาขอสรุปของความสัมพันธกอนแลวจึงหาเหตุผลมาสนับสนุน
ความสัมพันธนั้นซึ่งอาจจะทําใหนักเรียนเกิดความสับสนในการทําขอสอบเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทําใหคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนเพศ
หญิงสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนเพศชาย
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ซึ่งอาจเปนประโยชนในการศึกษาครั้งตอไป ดังนี้
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1. การศึกษาครั้งนี้ พบวา การสรางแบบทดสอบแบบตอเนื่องสองขั้นตอนที่มีการใหคะแนนแบบหลายคานั้น ทํา
ใหผูสอบพบกับขอสอบจํานวนที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการทําขอสอบ 1 ขอ ตองการคําตอบถึง 2 คําตอบอาจจะทําใหผูสอบ
เกิด ความสั บสนในการทําขอสอบ ดั งนั้นควรมีการเลือกข อสอบที่ มีการใหคะแนนแบบหลายคาที่เหมาะสมกับ เนื้อหาที่นํา
ทดสอบ
2. การศึกษาครั้งนี้ พบวาเมื่อใชแบบทดสอบแบบตอเนื่องสองขั้นตอน จํานวน 20 ขอในการตรวจสอบการทํา
หนาที่ตางกันของขอสอบ ดวยวิธีวิเคราะหฟงกชันการจําแนกแบบโลจิสติกและวิธีแมนเทล-แฮนสเซลทั่วไป ผลการทดสอบ
พบวาวิเคราะหฟงกชันการจําแนกแบบโลจิสติกใหผลการทดสอบที่สูงกวาวิธีแมนเทล-แฮนสเซลทั่วไปเพียงเล็กนอย ดังนั้น
สามารถที่จะใชวิธีวิเคราะหฟงกชันการจําแนกแบบโลจิสติกแทนวิธีแมนเทล-แฮนสเซลทั่วไป
3 . การศึกษาการทําหนาที่ตางกันของขอสอบในครั้งตอไปควรจะเปนการตรวจสอบในขอสอบที่มีการใหคะแนน
แบบหลายคาดวยลักษณะของขอสอบแบบอื่นๆที่แตกตางออกไป ซึ่งอาจจะเปนการตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบ
ในการสอบปฏิบัติหรือการทดลองในรูปแบบตางๆ
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บทคัดยอ
ดวยกระทรวงสาธารณสุ ขไดกําหนดให โรคอัม พฤกษ-อัม พาต เป นโรคเปาหมายที่รั กษาดวยการแพทย แผนไทย
การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําแนวเวชปฏิบัติของการรักษาโรคอัมพฤกษ-อัมพาตดวยกรรมวิธีการแพทยแผนไทย
ทั้งนี้โดยการวิเคราะหองคประกอบของแนวเวชปฏิบัติที่เผยแพรอยูในปจจุบัน การจัดประชุมสัมมนาทีมอาจารยของวิทยาลัย
การแพทยฯ ครอบคลุมทั้งแพทยแผนไทยดานเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย และการนวดไทย แพทยแผนไทยประจําคลินิก
และโรงพยาบาลสาธิตการแพทยแผนไทยในเครือขายหรือสังกัดวิทยาลัยการแพทยฯ และอาจารยดานวิทยาศาสตรการแพทย
รวมถึงการสรุปบทเรียนจากการติดตามและประเมินผลหลังการรักษาในผูปวยอาสาสมัคร
ผลการศึกษาพบวา อัมพฤกษ หมายถึง อาการที่แขน ขา หรืออวัยวะภายนอกอื่นๆ เชน ใบหนา ตา ปาก สวนใด
สวนหนึ่งหรือทั้งตัวเคลื่อนไหวไดไมเต็มที่ เกิดจากการติดขัดของลมและเลือดลมใน 3 ชองทางคือ หลอดเลือด เสนเอ็น และ
ชองอากาศภายในพังผืด (fascia)สวนอัมพาต หมายถึง อาการที่แขน ขา หรืออวัย วะภายนอกสวนใดสวนหนึ่งหรือทั้งตัวไม
สามารถเคลื่อนไหวได จากการศึ กษาต อยอดตามหลั กพุท ธศาสตร และตามตํ าราการแพทยแ ผนไทย พบวาโรคอัมพฤกษ
อัมพาต ที่แพทยแผนไทยรักษาไดผลดี แบงไดเปน 2 กลุม คือ 1) อัมพฤกษ (กลุมอาการติดขัด) ไดแก ไหลติด นิ้วล็อก ขอติด
(ขอมือ, ขอศอก) คอตกหมอน สะบักจม และอาการเคล็ดขัดยอกหลัง 2) อัมพาต ไดแก อัมพาตจากการติดขัดของเลือดลมซึ่ง
เกิดขึ้นในจุด ประสาทสําคั ญของร างกาย และอัมพาตจากหลอดเลือดสมองซึ่ง เปนสาเหตุ ทําใหเ นื้อสมองสวนที่ควบคุมการ
ทํางานของรางกายตายไปและหยุดสั่งงาน
แนวเวชปฏิบัติการรักษาโรคอัมพฤกษ-อัมพาตดวยกรรมวิธีการแพทยแผนไทย ประกอบดวย 6 องคประกอบสําคัญ
ไดแก 1) ขอบงชี้ของโรค/อาการ 2) สมุฏฐานโรค 3) การตรวจและวินิจฉัยโรค 4) หลักการและวิธีการรักษาโรค 5) ระดับความ
รุนแรงของโรคและโอกาสของการรักษา และ6) ขอแนะนําในการปฏิบัติตัว ทั้งนี้จากการติดตามและประเมินผลการนําแนวเวช
ปฏิบัติซึ่งครอบคลุม 8 โรค/อาการดังกลาวไปใชในคลินิก พบวาสามารถตอบสนองบทบาทการรักษาโรคดวยมือของแพทยแผน
ไทยไดเปนอยางดี แตถึงอยางไรแนวเวชปฏิบัติที่จัดทําขึ้นยอมตองไดรับการพัฒนาผานการติดตามและประเมินผลในระยะยาว
ตอไป
คําสําคัญ : แนวเวชปฏิบัติ, อัมพฤกษ-อัมพาต, กรรมวิธีการแพทยแผนไทย
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A Study of the Clinical Practice Guideline for
Paralysis and Paresis Treatment Using Thai Traditional Medicine
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Email: rusnee77@gmail.com

Abstract
Since paralysis and paresis have been specified to be treated by Thai traditional medicine (TTM),
this study definitely attempted to develop the clinical practice guideline (CPG) of paralysis and paresis by
using TTM. The principles and contents of existing CPGs were analyzed, and seminars were set for TTM
staff at the school of traditional and alternative medicine (STAM), including Thai medicine doctors, Thai
traditional pharmacists and Nuad Thai therapists, and also pre-clinic staffs Moreover, the feedback from
the follow up and evaluation of patients were also scrutinized.
The results showed that paresis refers to an incomplete mobility of limbs for or other external
organs movement (face, eyes, and mouth) which results from the obstruction of wind and blood flow in 3
channels, including vessels, tendons and fascia, while paralysis refers to the total impairment of limbs or
other external organs movement. The top-up study of Buddhist principles and TTM textbooks showed
that TTM is active to treat paralysis and paresis which are divided into 2 groups; 1) Paresis (Stiffness):
frozen shoulder, trigger-finger/wrist/elbow, neck strain, rhomboid strain, and back sprain. 2) Paralysis which
is caused by the obstruction of wind and blood flow in brain and nervous system, and caused by stroke
which damages the brain function.
TTM-CPG of paralysis and paresis treatment composes of six components; 1) Characteristic
symptoms, 2) Origin of disease, 3) Clinical examination and diagnosis, 4) Principle and methods of
treatment, 5) Severities and opportunity of treatment, and 6) Recommendations. The follow up and
evaluation using this CPG with 8 symptoms found that TTM is effective for those symptoms. However,
The CPGs should be further developed by follow up and evaluation for TTM treatment of the symptoms
in the long term studies.
Keywords : Clinical Practice Guideline, Paralysis and Paresis, Thai Traditional Medicine
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บทนํา
ปจจุบันการแพทยแผนไทยมีบทบาทเปนบริการสุขภาพสาขาหนึ่งในแผนบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
(Service Plan) โดยกระทรวงฯ กําหนดให หนวยบริการสุ ขภาพของรั ฐทุกระดับตั้ งแต โรงพยาบาลส งเสริมสุ ขภาพตํ าบล
(รพ.สต.) จนถึงโรงพยาบาลศูนย (รพ.ศ.) ตองจัดใหมีบริการคลินิกการแพทยแผนไทยที่แผนกผูปวยนอกคูขนานกับการแพทย
แผนปจจุบัน และตองจัดบริการคลินิกการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกแบบครบวงจรที่สามารถใหบริการรักษาโรค
ทั่วไปและรั กษาเฉพาะโรค ไดแ ก ไมเกรน เข าเสื่ อม อัมพฤกษ-อัม พาต และภู มิ แพ ท างเดินหายใจส วนต น โดยตั้ง เปาให
การแพทยแผนไทยมี บทบาทเปนทางเลือกสําหรับลดคาใชจายการใชยาแผนปจจุบันลง 10% และลดภาระของแพทยแผน
ปจจุบันได 18% ของผูปวยที่เขารับบริการในโรงพยาบาล
จากสถานการณและเปาหมายดังกลาว เพื่อใหแพทยแผนไทยในฐานะผูปฏิบัติสามารถจัดบริการรักษาเฉพาะโรคได
เปนบรรทัดฐานเดียวกัน กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกจึงมีการจัดทําคูมือแนวทางเวชปฏิบัติการแพทยแผน
ไทยและการแพทย ท างเลื อกในคลิ นิกบริ การการแพทย แ ผนไทยและการแพทย ท างเลื อกแบบครบวงจร มี ร ายละเอีย ด
ประกอบดวย 5 สวนสําคัญ ไดแก 1) คําจํากัดความ บงชี้ความหมายของโรคในนิยามของการแพทยแผนปจจุบัน การแพทย
แผนไทย และการแพทยแผนจีน 2) เกณฑคัดกรองเขารับรักษา เนนการตรวจรางกายเบื้องตน เชน การวัดความดันโลหิต จับ
ชีพจร และวัดอุณหภูมิกาย 3) เกณฑสงตอแพทยแผนปจจุบัน โดยเฉพาะกรณีฉุกเฉินเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต 4) การตรวจวินิจฉัย
ตามแนวทางที่แพทยแผนไทยสามารถทําไดโดยไมตองพึ่งพาเทคโนโลยีสมัยใหม และ 5) การรักษาและฟนฟูสภาพ ทั้งการ
รักษาดวยยาสมุนไพรและการรักษาดวยการนวด แตถึงอยางไร ดวยขอจํากัดของแนวเวชปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นในลักษณะการ
เที ยบเคี ยงกับ โรคของการแพทยแ ผนปจจุบั นทฤษฎีพื้ นฐานที่ ใช ในการอธิบ ายมีค วามแตกตางจากการรั บรู ของคนไขแ ละ
บุคลากรสายวิทยาศาสตรการแพทย ที่สําคัญคือขาดการวิจัยเชิงติดตามและประเมินผลการรักษาเขามารองรับ เหลานี้ทําให
ปจจุบันแนวเวชปฏิบัติดังกลาวมีขอจํากัดตอการนําไปใชประโยชนไดอยางคูขนานกับการแพทยแผนปจจุบัน
วิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในฐานะสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
การรั บรองจากสภาการแพทยแ ผนไทยใหทํ าหนาที่จัดการเรี ยนการสอนดานการแพทย แผนไทยทั้ง ระดับ ปริ ญญาตรีแ ละ
บัณฑิตศึกษา ตอเนื่องมากวา 14 ปปจจุบันมีผลงานวิจัยระดับวิทยานิพนธรวมกวา 20 เรื่อง ครอบคลุมทั้งการวิจัยเชิงติดตาม
และประเมินผลการรั กษาในผูปวยอาสาสมั ครไมนอยกวา 1000 ราย เชน การวิเ คราะหผลการรักษาเกี่ยวกับโรคกระเพาะ
อาหาร โดยกระบวนการรักษาดวยตํารับยาคุมธาตุ (นิตยา นามวิเศษ. 2555) การวิเคราะหผลการรักษาอาการอัมพาต และ
ติดขัดเฉพาะที่ (ไหลติด, นิ้วล็อก, สะบักจม) ดวยกระบวนการนวดรักษาของการแพทยแผนไทย (จินตนา นันตะ.2555)เปนตน
การวิจัย เพื่ อพั ฒนาความรู ภาคทฤษฎีข องการแพทย แผนไทยบนฐานพุ ทธศาสตร การแพทย เช น การศึ กษาสมุฏ ฐานและ
หลักการรักษาโรคตามหลักทฤษฎีธาตุของพุทธศาสตรกรณีศึกษาโรคกระเพาะอาหารเรื้อรัง (ศิริวรรณเกตุเพชร.2558) เปนตน
ที่สําคัญและเปนฐานตอยอดสูการศึกษาครั้งนี้ คือ การพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติการแพทยแผนไทยของวิทยาลัยการแพทย
พื้นบานและการแพทยทางเลือก (รุสนี มามะ. 2558) ดวยความพรอมดังกลาว วิทยาลัยการแพทยฯ จึงเล็งเห็นความสําคัญ
ของการวิจัยเพื่อจัดทําแนวเวชปฏิบัติการรักษาโรคอัมพฤกษ-อัมพาตดวยกรรมวิธีการแพทยแผนไทย โดยเจตนาใหแพทยแผน
ไทยสามารถนําแนวเวชปฏิบัติที่พัฒนาไดไปใชในระบบบริการสุขภาพปจจุบันไดจริง
การวิจัย เพื่ อจัด ทําแนวเวชปฏิบั ติ การรั กษาโรคอัมพฤกษ-อัม พาตด วยกรรมวิธีการแพทย แผนไทยประกอบด วย
การศึกษาและพัฒนาใน 3 สวนสําคัญไดแก 1) การศึกษาความรูภาคทฤษฎีเกี่ยวกับโรคอัมพฤกษ-อัมพาตโดยใชทฤษฎีการทํา
หนาที่ของธาตุตามหลักพุทธศาสตรเปนฐานตอยอดดวยวิทยาศาสตรการแพทย โดยเฉพาะกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา
2) การพัฒนาแนวเวชปฏิบัติการรักษาโรคอัมพฤกษ-อัมพาต ที่สอดรับกับการทําหนาที่ของแพทยแผนไทยในระบบการแพทย
ปจจุบันและ 3) การติดตามและประเมินผลการนําแนวเวชปฏิบัติการรักษาโรคอัมพฤกษ-อัมพาตดวยกรรมวิธีการแพทยแผน
ไทยไปใชในคลินิกหรือโรงพยาบาลสาธิตการแพทยแผนไทยซึ่งดําเนินการโดยวิทยาลัยการแพทยฯ วิธีวิจัยโดยสวนใหญเนนการ
จัดประชุ มทีมแพทยแผนไทยของวิท ยาลัยการแพทยฯ ทั้งสายสอนและสายปฏิ บัติการในคลินิกและโรงพยาบาลรวมถึงที ม
อาจารยดานวิทยาศาสตรการแพทย พยาบาล นักกายภาพบําบัด และนักกิจกรรมบําบัด ประกอบกับการติดตามและประเมิน
ผลการรั กษาตามแนวเวชปฏิ บั ติ การรั กษาโรคอัม พฤกษ-อั ม พาตฯ ในผู ป วยอาสาสมั ค รเข ารั บ การรั กษากั บ คลิ นิ กและ
โรงพยาบาลสาธิตการแพทยแผนไทย วิทยาลัยการแพทยฯ
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วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อจัดทําแนวเวชปฏิบัติของการรักษาโรคอัมพฤกษ-อัมพาตดวยกรรมวิธีการแพทยแผนไทย
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยครั้ง นี้เ ปนงานวิจัยเชิง คุณภาพ เนนการศึ กษาและพัฒ นาความรู ที่มี ความจําเพาะต อวัตถุ ประสงค ของ
การศึกษา แตถึงอยางไรก็ตองอาศัยความสําเร็จของการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยฯ เปนฐานในการศึกษาตอยอดที่
สําคั ญ ได แ ก แนวทางการอธิบ ายสมุ ฏ ฐานและหลั กการรั กษาโรคตามหลั กทฤษฎี ธาตุ ข องพุ ท ธศาสตร ซึ่ง เชื่ อมโยงได กับ
วิทยาศาสตรการแพทย (ศิริวรรณ เกตุเพชร. 2558) วิธีการจัดทําแนวเวชปฏิบัติของการแพทยแผนไทย (รุสนี มามะ. 2558)
ซึ่งมีรายละเอียดรวม 12 ขั้นตอนไดแก 1) กําหนดนิ ย ามของโรคหรื ออาการ 2) กํา หนดข อ บ ง ชี้ อ าการ 3) กํา หนดวิ ธี ก าร
ตรวจและวิ นิ จ ฉั ย โรค 4) อธิบายสมุฏฐานโรค 5) อธิบายพยาธิสภาพหรือสภาพความรุนแรงของโรค 6) พยากรณโอกาส
ความสําเร็จของการรักษา 7) กําหนดหลักการรักษา 8) กําหนดวิธีการรักษา 9) กําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลหลังการ
รักษา 10) กําหนดเงื่อนไขที่ผูปวยตองปฏิบัติ 11) กําหนดตารางการนัดหมายผูปวย 12) บันทึกการสงตอผูปวยในกรณีจําเปน
และกระบวนการรักษาโรคอัมพาตและอาการติดขัดเฉพาะที่ (ไหลติด นิ้วล็อก สะบักจม) ตามแบบฉบับของวิทยาลัยการแพทย
ฯ ซึ่งพัฒนาจากการติดตามและประเมินผลหลังการรักษาในผูปวยอาสมัคร (จินตนา นันตะ.2555) ดังนั้น เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้
บรรลุวัตถุประสงควิทยาลัยการแพทยฯ จึงกําหนดขั้นตอนวิธีวิจัย ดังนี้
1. ทบทวนรายงานวิจัย วิทยานิพนธ และเอกสารที่เกี่ยวของในประเด็นสําคัญ ไดแก
1.1 แนวทางการพัฒนาและจัดทําแนวเวชปฏิบัติสําหรับแพทยแผนปจจุบัน
1.2 องคประกอบของแนวเวชปฏิบัติที่จัดทําขึ้นโดยการแพทยแผนปจจุบัน และที่จัดทําขึ้นโดยการแพทย
แผนไทย โดยศึกษาจากแนวเวชปฏิบัติที่มีการเผยแพรในปจจุบัน
2. จัดประชุมและสัมมนาทีมอาจารยของวิทยาลัยการแพทยฯ เพื่อกําหนดองคประกอบของแนวเวชปฏิบัติการรักษา
โรคอัมพฤกษ-อัมพาตที่สอดรับกับบทบาทของแพทยแผนไทยตามกฎหมาย รวมถึงจัดทํารายละเอียดของแตละองคประกอบ
แบงทีมผูเกี่ยวของไดดังนี้
2.1 ทีม อาจารย แพทย แผนไทยซึ่ง เป นผู รับ ผิด ชอบหลักการวิจัย และพั ฒนาองค ความรูภ าคทฤษฎี ของ
การแพทยแผนไทยใหใชประโยชนไดอยางรวมสมัยกับการแพทยสมัยใหม จํานวน 3 คน
2.2 ทีมแพทยแผนไทยประจําคลินิกและโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยในเครือขายหรือสังกัดวิทยาลั ย
การแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก รวมจํานวน 20 คน กระจายอยูในคลินิกและโรงพยาบาลตางๆ ดังนี้
(1) คลินิกการแพทยแผนไทย อบต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม
(2) คลินิกการแพทยแผนไทย เทศบาลตําบลทาขาวเปลือก อ.แมจัน จ.เชียงราย
(3) คลินิกการแพทยแผนไทยเรือนจํากลางจังหวัดเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย
(4) โรงพยาบาลสาธิต การแพทยแ ผนไทยและศูนยการแพทยผูสูง อายุ (โฮงยาปฉ ฉิมวัย ) ของ
วิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2.3 ทีมอาจารยแพทยแผนไทยซึ่งเปนผูสอนในรายวิชาดานเวชกรรมไทย การนวดไทย และเภสัชกรรมไทย
รวมจํานวน 22 คน
2.4 ทีมอาจารยดานวิทยาศาสตรการแพทย โดยเฉพาะกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา รวมถึงอาจารยที่
เปนนักกายภาพบําบัด นักกิจกรรมบําบัด นักโภชนาการ และพยาบาล รวมจํานวน 8 คน
ทั้งนี้ โดยมี ผศ.ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ อาจารยผูทรงคุณวุฒิของวิทยาลัยการแพทยฯ เปนผูดําเนินการประชุมรวม
จํานวน 3 ครั้ง ในระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแตธันวาคม 2558 - กุมภาพันธ 2559
3. นําแนวเวชปฏิบัติที่พัฒนาไดตามขอสรุปของการประชุมไปอบรมทีมแพทยแผนไทยประจําคลินิก จํานวน 19 คน
และนักศึกษาแพทยแผนไทยชั้นปที่ 4 ซึ่งอยูระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพการแพทยแผนไทยในคลินิกและโรงพยาบาล
สาธิตการแพทยแผนไทย ของวิทยาลัยการแพทยฯ จํานวน 103 คน เพื่อที่ทุกคนจะสามารถปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกัน
4. ทีมผูศึกษาลงพื้นที่เ พื่อติดตามและประเมิ นผลการนําแนวเวชปฏิ บัติการรักษาโรคอัมพฤกษ-อัมพาตฯ ไปใชใ น
คลินิก/โรงพยาบาลการแพทยแผนไทย วิทยาลัยการแพทยฯ
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5. จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของตามขอ 2 เพื่อปรับรายละเอียดของแตละองคประกอบของแนวเวช
ปฏิบัติใหสมบูรณ แบงการประชุมเปน 2 ครั้งดังนี้
ครั้งที่ 1 จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นภายหลังนําแนวเวชปฏิบัติไปใชนาน 6 เดือนตั้งแตมีนาคม - สิงหาคม 2559
ครั้งที่ 2 จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นภายหลังนําแนวเวชปฏิบัติที่ไดมีการปรับปรุงรายละเอียดตามการประชุมครั้งที่
1 ไปใชนาน 6 เดือน คือตั้งแตกันยายน 2559 - มีนาคม 2560
6. สรุปผลการศึกษาและเขียนแนวเวชปฏิบัติการรักษาโรคอัมพฤกษ-อัมพาตดวยกรรมวิธีการแพทยแผนไทย
ผลการวิจัย
จากการศึกษาภาคทฤษฎีเกี่ยวกับอัมพฤกษและอัมพาต ตามหลักทฤษฎีธาตุของพุทธศาสตร และทฤษฎีเลือดลม ซึ่ง
อธิบายโดยสังเขปไดวา มนุษยมีชีวิตอยูไดเพราะการทําบทบาทหนาที่ของธาตุทั้ง 6 คือ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ อากาศ
ธาตุ และวิญญาณธาตุ โดยการทําบทบาทหนาที่ของธาตุดินทําใหรางกายอยูในสภาวะเปนของแข็ง (Solid State) เกิดความคง
รูป การทําบทบาทหนาที่ของธาตุน้ําทําใหรางกายอยูในสภาวะเปนของเหลว (Liquid State)ทําหนาที่ลําเลียงสิ่งตางๆ ไปหลอ
เลี้ย งทั่วรางกาย การทําบทบาทหนาที่ ของธาตุลมทําใหร างกายอยูใ นสภาวะเปนของไหล (Fluid State) ทําหนาที่พั ดพา
ของเหลวไหลเวียนไปหลอเลี้ยงทั่ วรางกาย เช น ลมภายในหลอดเลือด หรือลมที่ไปกับ เลือด หรือที่ การแพทยแผนปจจุบั น
เรียกวา “ความดันเลือด” เปนตน การทําบทบาทหนาที่ของธาตุไฟทําใหรางกายอยูในสภาวะเปนพลังงาน (Energy State) ทํา
หนาที่ใหความรอนและความอบอุนแกรางกาย เปนพลังในการเผาผลาญ และทําใหลมมีพลังในการไหลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุด
หนึ่ง การทําบทบาทหนาที่ของอากาศธาตุ ทําใหเกิดชองวางหรือชองกลวงตางๆ ภายในรางกาย เชน ชองอก ชองทอง ชองวาง
ภายในพั ง ผื ด (fascia) ซึ่ง หุ ม โดยรอบมั ด กล ามเนื้อ เป นต น และการทํ าบทบาทหนา ที่ ข องวิญ ญาณธาตุ ทํ าให ม นุษย มี
ความสามารถในการรับรูสิ่งตางๆ ผานชองทางการรับรูทางตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย และการรับรูทางใจ การทําบทบาทหนาที่
ของธาตุทั้ง 4 (ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ) มีผลตอความปกติหรือการเจ็บปวยของรางกายเชน ถาธาตุใดธาตุหนึ่งหรื อ
หลายธาตุทําหนาที่เกินกวาปกติที่เคยทําจะเกิดอาการเจ็บปวยในลักษณะกําเริบ หรือทําหนาที่นอยกวาปกติที่เคยทําจะเกิด
อาการเจ็บปวยในลักษณะหยอนหรือการไมทําหนาที่หรือการทําหนาที่ตางไปจากปกติจะเกิดอาการเจ็บปวยในลักษณะพิการ
สภาวะของไหลหรือเรียกใหงายวา “ลม” เปนอีกหนึ่งประเด็นที่วิทยาลัยการแพทยฯ ใหความสําคัญกับการศึกษา
เพื่อขยายผลการทําบทบาทหนาที่ของลมตอการเกิดโรคทางโครงสรางรางกาย โดยเฉพาะโรคที่เกิดกับกลามเนื้อ เสนเอ็น และ
ขอตอตางๆ ซึ่งส วนใหญ มักแสดงออกดวยอาการปวด บวม และอักเสบของกลามเนื้อหรือเสนเอ็น รวมถึ งภาวะข อติดหรื อ
เคลื่อนไหวไดไมเต็มที่ จากการศึกษาเบื้องตนพบวาชองทางที่รองรับการไหลของลมภายในรางกายโดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับ
การเคลื่อนไหวกลามเนื้อ เสนเอ็น และขอตอ หลักๆ มีอยู 3 ชองทาง คือ เสนเอ็น ชองอากาศภายในพังผืดที่หุมโดยรอบมัด
กลามเนื้อ (Fascia) และหลอดเลือดซึ่งเปนลมที่ไปกับเลือด หรือที่การแพทยแผนปจจุบันเรียกวา “ความดันโลหิต” การติดขัด
ของลมในชองทางหนึ่งๆ ยอมเปนสาเหตุทําใหผูปวยมีอาการปวด บวม หรือเกิดการติดขัดของขอขณะเคลื่อนไหว ซึ่งแพทย
แผนไทยสามารถรั กษาได โดยการนวดเพื่อคลายความตึงตั วของกลามเนื้อ เสนเอ็น หรือพั งผื ด ทํ าใหเลื อดลมไหลเวีย นได
ตามปกติ หรือรักษาโดยใชยารสรอนที่มีฤทธิ์ในการสลายลม กระจายลมภายในรางกาย
จากทฤษฎีการไหลของลมและเลือดลม ประกอบกับการศึกษาอัมพฤกษ-อัมพาต ในมิติของการแพทยแผนปจจุบันซึ่ง
อธิบายโดยสรุปไดวา อัมพาต (Paralysis) หมายถึง อาการออนแรงของแขนขาหรืออวัยวะภายนอกอื่นๆ เชน ใบหนา ตา ปาก
ทําใหรางกายสวนนั้นเคลื่อนไหวไมไดอาจมีอาการชา (ไมรูสึกเจ็บ) รวมดวยหรือไมก็ได (สุรเกียรติ อาชานานุภาพ. 2551 :
628) ทําใหสรุปไดวา อัมพฤกษ-อัมพาต เปนเพียงตัวบงชี้ความสามารถในการเคลื่อนไหวรางกายของผูปวยซึ่งสัมพันธกับการ
ติดขัดของลมและเลือดลมใน 3 ชองทางและในพื้นที่หนึ่งๆ ของรางกาย โดยอัมพฤกษ หมายถึง อาการที่แขน ขา หรืออวัยวะ
ภายนอกอื่นๆ เชน ใบหนา ตา ปาก สวนใดสวนหนึ่งหรือทั้งตัวเคลื่อนไหวไดไมเต็มที่ โรคที่พบบอยและแพทยแผนไทยรักษา
ไดผลดี ไดแก ไหลติด นิ้วล็อก ขอติด (ขอมือ, ขอศอก) คอตกหมอน สะบักจม และอาการเคล็ดขัดยอกหลัง หรือเรียกรวมวา
กลุมอาการติดขัด สวนอัมพาต หมายถึง อาการที่แขน ขา หรืออวัยวะภายนอกสวนใดสวนหนึ่งหรือทั้งตัวไมสามารถเคลื่อนไหว
ได แบงเปน 2 กลุม คือ อัมพาตจากการติดขัดของเลือดลมซึ่งเกิดขึ้นในจุดประสาทสําคัญของรางกาย และอัมพาตจากหลอด
เลือดสมองซึ่งเปนสาเหตุทําใหเนื้อสมองสวนที่ควบคุมการทํางานของรางกายตายไปและหยุดสั่งงาน
แนวเวชปฏิบัติการรักษาโรคอัมพฤกษ-อัมพาตดวยกรรมวิธีการแพทยแผนไทยตามการศึกษาครั้งนี้ จึงเปนแนวเวช
ปฏิบัติที่ครอบคลุมกระบวนการรักษาโรคทั้งหมด 8 โรคหรืออาการ มีรายละเอียดประกอบดวย 6 องคประกอบซึ่งเพียงพอตอ
การทําหนาที่ของแพทยแผนไทย ขณะเดียวกันก็เทียบเคียงไดกับแนวเวชปฏิบัติของสากล ไดแก
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(1) ขอบงชี้ ของโรค/อาการ เปนข อมู ลอาการที่ชี้ เฉพาะถึง การเจ็บป วยด วยโรคชนิดหนึ่งๆ มี ความสํ าคัญ ตอการ
วินิจฉัยแยกโรคและการกําหนดขอบเขตอาการที่แพทยแผนไทยสามารถใหการดูแลรักษาได
(2) คําอธิบายสมุฏฐานโรค หรือกลไกการเกิดโรคที่พัฒนาบนฐานทฤษฎีการแพทยแผนไทย โดยเฉพาะทฤษฎีการทํา
หนาที่ของธาตุ และทฤษฎีเลือดลมซึ่งสามารถอธิบายเชื่อมโยงไดกับวิทยาศาสตรการแพทยสมัยใหม
(3) วิธีการการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคหรืออาการ ซึ่งมีความจําเพาะตอโรคชนิดหนึ่งๆ และเปนวิธีการตรวจที่แพทย
แผนไทยสามารถทําไดด วยตนเอง กระบวนการและวิธีการสวนใหญ มีความสอดคล องกับการตรวจรางกายขั้นพื้ นฐานของ
การแพทยแผนปจจุบัน
(4) ระดับความรุนแรงของโรคและโอกาสของการรักษา มุงหมายบงชี้ระดับความรุนแรงของโรค ซึ่งมีความสําคัญตอ
การกําหนดระยะเวลาของการรักษา และการพยากรณโอกาสและความสําเร็จของการรักษา ทั้งนี้โดยสรุปเปนขอมูลเชิงสถิติใน
รูปของรอยละ
(5) หลักการและวิธีการรักษา เปนหลักการที่กําหนดขึ้นโดยเจตนาเพื่อบงชี้แนวทางหรือวิธีการในการแกไขการทํา
บทบาทหนาที่ผิดปกติของธาตุทั้ง 4 ซึ่งเปนสาเหตุของการเกิดโรค โดยวิธีการรักษาที่ไดอาจครอบคลุมทั้งการรักษาดวยมือและ
การรักษาดวยตํารับยาไทย หรืออยางใดอยางหนึ่งแลวแตกรณี
(6) เงื่อนไขการรักษา เปนเงื่อนไขที่แพทยแผนไทยตองแจงตอผูปวยแตละราย เพื่อลดปจจัยที่อาจสงผลใหอาการ
ของโรครุนแรงขึ้น หรือปจจัยที่ไมเอื้อตอความสําเร็จของการรักษา
มีรายละเอียดของแตละโรคหรืออาการสรุปไดดังนี้
1. นิ้วล็อก
1) ขอบงชี้/อาการ
(1) งอหรือกํานิ้วเขามาจนสุดแลวเหยียดออกเองไมได ตองใชมืออีกขางชวยงางออก
(2) ขอนิ้วฝด ขัด เจ็บ และสะดุดเวลางอหรือเหยียดนิ้วมือ
(3) ปวดบริเวณโคนนิ้วมือ จะปวดมากขึ้นถาเอานิ้วกดหรือบีบบริเวณโคนนิ้วมือดานหนา
2) สมุฏฐานโรค
เกิดจากการติดขัดของลมและเลือดลมในกลามเนื้อและเสนเอ็นที่เกี่ยวของกับขอนิ้วที่มีอาการ ทําใหเสน
เอ็นดานฝามือในตําแหนงพาดผานโคนนิ้วเกิดอาการอักเสบบวม (Tendon Nodule) เมื่อเอ็นที่บวมไมสามารถเคลื่อนผานเข็ม
ขัดรัดเสนเอ็น (Pulley) ไปได จึงทําใหเกิดอาการติดล็อกของขอนิ้ว กําแลวเหยียดไมออก
3) การตรวจและวินิจฉัยโรค
(1) คลําหาจุดเจ็บบริเวณฝามือและขอนิ้วมือ
(2) กํา-เหยียดนิ้วมือ 10 ครั้งติดตอกัน นับจํานวนครั้งที่มีการติดของขอนิ้ว
(3) กําขวดน้ําที่มีน้ําอยูภายใน ประเมินวาผูปวยสามารถใชงานนิ้วมือไดมากนอยเพียงใด
(4) ผูปวยกําทอ PVC ขนาดตางๆ แลวออกแรงดึงตานกับแรงของหมอ
4) ระดับความรุนแรงของโรค และโอกาสของการรักษา
การรักษาดวยมือในผูปวยนิ้วล็อกใชเวลาในการรักษาต่ําสุดไมนอยกวา 6 ครั้ง (2 สัปดาห) และสูงสุดไม
เกิน 12 ครั้ง (4 สัปดาห) กรณีอาการไมเรื้อรัง หรือไมเกิน 6 เดือน มีโอกาสหายเปนปกติไมนอยกวา 80%
5) หลักการและวิธีการรักษา
ใชการรักษาดวยมือเพื่อลดภาวะหดเกร็งของกลามเนื้อ เสนเอ็น และปลอกหุมเอ็นบริเวณโคนนิ้ว กระตุน
การไหลเวียนของลมและเลือดลมบริเวณแขนทอนลางและนิ้วมือ
นัดรักษาวันเวนวันตอเนื่องกันอยางนอย 3 ครั้งขึ้นไป ติดตอกันนาน 1-2 สัปดาห กรณีผูปวยเขารับการรักษา
ครบตามระยะเวลาที่กําหนดและอาการดีขึ้นตามลําดับ แตยังไมถึงระดับที่จะยุติการรักษาได ใหพิจารณารักษาตอเนื่องไปอีก 3
ครั้ง (นัดวันเวนวัน) แตไมควรเกิน 6 ครั้ง
6) ขอแนะนําในการปฏิบัติตัว
(1) ตองมาทําการรักษาอยางตอเนื่องตามการนัดหมายของแพทยแผนไทย
(2) ตองบริหารขอนิ้วมืออยางสม่ําเสมอดวยทาอวดแหวนเพชรและทาชูหัดวาดหลัง เชา- เย็น ครั้งละ 15-20 นาที
(3) ควรปรับเปลี่ยนการใชงานขอนิ้วมือ หลีกเลี่ยงการบิดหรือซักผาดวยมือเปลา หรือการกํามือเพื่อหิ้ว
หรือยกของหนักติดตอกันนานๆ ถาจําเปนควรใชผานุมๆ หรือผาขนหนูรองบนฝามือหรือนิ้วมือกอนชั้นหนึ่ง
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(4) ควรแชมือในน้ําอุนหรือน้ําตมไพลทุกวัน เชา-เย็น วันละ 15-20 นาที
2. ขอติด (ขอมือ, ขอศอก)
ขอติด ในที่นี้ หมายถึง ภาวะติดขัดของขอขณะเคลื่อนไหว มีสาเหตุจากกลามเนื้อและเสนเอ็นในตําแหนงที่เกี่ยวของ
กับขอตอนั้นๆ เกิดภาวะหดเกร็ง ไมสามารถหดตัวดึงขอตอใหเคลื่อนไหวไดตามปกติ วิทยาลัยการแพทยฯ กําหนดเรียกอาการ
ที่เกิดขึ้นกับขอตางๆ ซึ่งนอกเหนือจากโรคที่มีลักษณะอาการจําเพาะอยูแลว (เชน นิ้วล็อก ไหลติด) วา “ขอติด”
2.1. ขอมือติด
1) ขอบงชี้/อาการ
ปวดบริเวณขอมือ (ดานฝามือ) บางครั้งปวดราวไปตามแขนถึงบา หรือชาบริเวณนิ้วมือ
2) สมุฏฐานโรค
เกิดจากการติดขัดของลมภายในเสนเอ็นและพังผืดที่พาดผานบริเวณโพรงขอมือ ทําใหเสนเอ็นและพังผืด
เกิดภาวะบวม เครงตึง และหนาตัวขึ้นปดกั้นการไหลเวียนของลมและเลือดลมรวมถึงกระแสประสาทที่จะไหลเวียนไปเลี้ยง
บริเวณฝามือและนิ้วมือ ทําใหผูปวยมีอาการปวดบริเวณขอมือจากภาวะลมกําเริบภายในโพรงขอมือ
3) การตรวจและวินิจฉัยโรค
(1) ตรวจอาการบวมบริเวณขอมือ โดยดูที่ขอมือทั้ง 2 ขางเปรียบเทียบกัน
(2) คลําหาจุดเจ็บบริเวณขอมือ และตรวจความตึงตัวของกลามเนื้อแขนทอนลาง
(3) ผูปวยกระดกขอมือขึ้น-ลง ตรวจความฝดของขอมือและความตึงตัวของกลามเนื้อแขนทอนลาง
(4) ผูปวยออกแรงบีบสปริงมือ เพื่อประเมินอาการออนแรงของกลามเนื้อแขนทอนลาง ฝามือและนิ้วมือ
4) ระดับความรุนแรงของโรค และโอกาสของการรักษา
การรักษาดวยมือใชเวลาในการรักษาต่ําสุดไมนอยกวา 3 ครั้ง (1 สัปดาห) และสูง สุดไม เกิน 12 ครั้ ง
(4 สัปดาห) กรณีอาการไมเรื้อรัง หรือไมเกิน 6 เดือน มีโอกาสหายเปนปกติไมนอยกวา 80%
5) หลักการและวิธีการรักษา
ใชการรักษาดวยมือเพื่อลดภาวะหดเกร็งของเสนเอ็นและพังผืดบริเวณขอมือ กระตุนการไหลเวียนของลม
และเลือดลมบริเวณแขนและมือ
นัดรักษาวันเวนวัน ติดตอกันอยางนอย 3 ครั้ง นาน 1-2 สัปดาห (3 ครั้งตอสัปดาห) กรณีผูปวยเขารับการ
รักษาครบตามระยะเวลาที่กําหนดและอาการดีขึ้นตามลําดับแตยังไมถึงระดับที่จะยุติการรักษาได ใหพิจารณานัดรักษาตอเนื่อง
ไปอีก 3 ครั้ง แตไมควรเกิน 6 ครั้ง
6) ขอแนะนําในการปฏิบัติตัว
(1) ระหวางเขารับการรักษา ควรหลีกเลี่ยงการใชขอมือในลักษณะงอหรือกระดกขอมือนานๆ การเลนกีฬา
ที่ตองใชขอมือมากๆ หรือกีฬาที่มีการกระแทกซ้ําไปซ้ํามาที่มือ เพื่อลดการกําเริบของลมภายในโพรงขอมือ
(2) ตองทํากายบริ หารเพื่อยืดกลามเนื้อบริเวณขอมือ โดยใชมือขางหนึ่งจับบริ เวณหลังมื ออีกขาง แล ว
คอยๆ กดมือลงชาๆ จนรูสึกตึงบริเวณขอมือ ทําคางไว 5 วินาที ทําซ้ํากัน 10 ครั้ง แลวสลับไปยืดขอมืออีกขาง
2.2. ขอศอกติด
1) ขอบงชี้/อาการ
ปวดบริเวณขอศอก บางครั้งปวดราวลงไปที่ปลายแขนหรือตนแขน
2) สมุฏฐานโรค
ภาวะขอศอกติดหรืออาการปวดบริเวณขอศอกโดยเฉพาะตําแหนงปุมกระดูกดานขางของขอศอก มีสาเหตุ
จากการติดขั ดของลมและเลือดลมในกลามเนื้อและเสนเอ็นที่ มีจุดเกาะบริเวณขอศอก มีปจจัยชักนําจากการใชงานหรือทํ า
กิจกรรมบางอยางที่ตองใชงานกลามเนื้อและเสนเอ็นแขน โดยเฉพาะการกระดกขอมือขึ้นลงซ้ําๆกัน และตองออกแรงมาก ทํา
ใหกลามเนื้อและเสนเอ็นบริเวณแขนเกิดภาวะเครงตึงหรือหดเกร็งปดกั้นการไหลเวียนของลมและเลือดลม
3) การตรวจและวินิจฉัยโรค
(1) คลําหาจุดเจ็บบริเวณขอศอก และแนวกลามเนื้อที่มีภาวะเครงตึง จุดกดเจ็บที่พบบอยจะอยูทางดาน
นอกของขอศอก
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(2) บิดแขนผูปวยเขา-ออก ตรวจหาจุดเจ็บบริเวณขอศอก และแนวกลามเนื้อที่มีอาการปวดราวขณะบิด
แขนเขา-ออก
(3) เขยื้ อนขอศอก ตรวจความฝดของขอขณะเคลื่อนไหว และตรวจหาแนวกลามเนื้อที่มีอาการปวดตึ ง
ขณะเคลื่อนไหว
4) ระดับความรุนแรงของโรค และโอกาสของการรักษา
การรักษาดวยมือใชเวลาในการรักษาต่ําสุดไมนอยกวา 3 ครั้ง (1 สัปดาห) และสูง สุดไม เกิน 12 ครั้ ง
(4 สัปดาห) กรณีอาการไมเรื้อรัง หรือไมเกิน 6 เดือน มีโอกาสหายเปนปกติไมนอยกวา 80%
5) หลักการและวิธีการรักษา
ใชการรักษาดวยมือเพื่อลดภาวะหดเกร็งของกลามเนื้อแขนโดยเฉพาะมัดกลามเนื้อที่มีจุดเกาะบริเวณปุม
กระดูกดานนอกของขอศอก
นัดรักษาวันเวนวัน ติดตอกันอยางนอย 3 ครั้ง นาน 1-2 สัปดาห (3 ครั้งตอสัปดาห) กรณีผูปวยเขารับการ
รักษาครบตามระยะเวลาที่กําหนดและอาการดีขึ้นตามลําดับแตยังไมถึงระดับที่จะยุติการรักษาได ใหพิจารณานัดรักษาตอเนื่อง
ไปอีก 3 ครั้ง แตไมควรเกิน 6 ครั้ง
6) ขอแนะนําในการปฏิบัติตัว
(1) ระหวางเขารับการรักษา ควรหลีกเลี่ยงการถือของหนักซึ่งเปนสาเหตุทําใหกลามเนื้อแขนเกิดภาวะเครง
ตึงปดกั้นการไหลเวียนของลมและเลือดลม ทําใหอาการปวดรุนแรงขึ้น
(2) ตองทํากายบริหารในทาที่ชวยยืดกลามเนื้อแขน โดยเหยียดแขนตึง คว่ํามือลง งอขอมือ ใชมืออีกขาง
หนึ่งคอยๆ กดมือขางที่เปนใหงอมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อรูสึกตึงที่กลามเนื้อแขนใหทําคางไวนับ 1-6 ในใจแลวคอยคลายออกถือเปน
1 ครั้ง ทํา 5-10 ครั้งตอชุด และทํา 2-3 ชุดตอวัน
(3) เมื่ออาการปวดดีขึ้นใหออกกําลังเพื่อเพิ่มความแข็งแรงกลามเนื้อแขน โดยกํามือกระดกขอมือขึ้นและ
ลงชาๆ ทํา 10-20 ครั้งตอชุด และทํา 2-3 ชุดตอวัน
3. ไหลติด
1) ขอบงชี้/ อาการ
ปวดไหล ยกแขนชิดหูไมได หรือมีอาการติดขัดที่ขอไหลขณะยกแขนชิดหู
2) สมุฏฐานโรค
เกิดจากการติดขัดของลมและเลือดลมในกลามเนื้อและเสนเอ็นรอบขอไหล มีสาเหตุเริ่มตนจากการใชงาน
ขอไหลซ้ําๆ หรือติดตอกันนานๆ โดยเฉพาะงานที่ตองยกแขนสูง หรืองานที่ตองใชแรงขอไหลมากๆ ทําใหกลามเนื้อรอบขอเกิด
ภาวะหดเกร็งหรือเครงตึงปดกั้นการไหลของลมและเลือดลม
3) การตรวจและวินิจฉัยโรค
(1) คลําหาจุดเจ็บบริเวณหัวไหล ทั้งดานหนา ดานหลัง ดานบน และดานใน
(2) ใหผูปวยชูแขนทั้ง 2 ขางชิดหู , มือเทาสะเอว, และทําทามือไพลหลังแขนขางที่มีอาการจะไมสามารถ
ทําไดเต็มที่เมื่อเปรียบเทียบกับแขนขางปกติ
(3) เขยื้อนหัวไหลข างที่เปน พบวามีอาการปวดในขอไหล หรือมีเสียงดังกรอบแกรบ หรือขอฝด ติดขั ด
เวลาเคลื่อนไหว การตรวจวิธีนี้หามทําในผูปวยที่มีภาวะกลามเนื้อรอบขอไหลอักเสบ บวมแดงรอน
(4) บิ ด แขนเข า-ออก หากมี อาการปวดที่ ข อไหลข ณะบิ ด ปลายแขนออกแสดงวามี ค วามผิ ด ปกติ อยู ที่
ตําแหนง ด านหนาของหั วไหล แตห ากมี อาการปวดที่ ขอไหล ขณะบิด ปลายแขนเขา แสดงวามีค วามผิด ปกติ อยู ที่ ตําแหนง
ดานหลังของหัวไหล
4) ระดับความรุนแรงของโรค และโอกาสของการรักษา
การรักษาดวยมือใชเวลาในการรักษาต่ําสุดไมนอยกวา 9 ครั้ง (3 สัปดาห) และสูงสุดไมเกิน 18 ครั้ ง
(6 สัปดาห) กรณีอาการไมเรื้อรัง หรือไมเกิน 6 เดือน มีโอกาสหายเปนปกติไมนอยกวา 80%
5) หลักการและวิธีการรักษา
ใชการรักษาดวยมือเพื่อลดภาวะหดเกร็งกลามเนื้อและเสนเอ็นรอบขอไหล กระตุนการไหลเวียนของลม
และเลือดลมภายในกลามเนื้อและเสนเอ็นรอบขอ
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นัดรักษาวันเวนวัน ติดตอกันอยางนอย 3 ครั้ง เปนระยะเวลา 1-4 สัปดาห กรณีผูปวยเขารับการรักษา
ครบตามระยะเวลาที่กําหนดและอาการดีขึ้นตามลําดับแตยังไมถึงระดับที่จะยุติการรักษาได ใหพิจารณานัดรักษาตอเนื่องไปอีก
3 ครั้ง แตไมควรเกิน 6 ครั้ง
6) ขอแนะนําในการปฏิบัติตัว
(1) ตองบริหารขอไหลอยางสม่ําเสมอดวยทายืดหัวไหลและทาหมุนขอไหลทุกวัน เชา-เย็น ครั้งละ 15-20 นาที
(2) ควรปรับเปลี่ยนการใชงานขอไหล หลีกเลี่ยงการยกของหนัก หรืองานที่ตองยกแขนสูง ในระหวางเขา
รับการรักษา
4. สะบักจม
1) ขอบงชี้/อาการ
ปวดบริเวณสะบัก (ภาคเหนือ : ปวดกั๊ด หรือ ปกบริเวณสะบัก , ภาคกลาง : ปวดจุกแนน)
2) สมุฏฐานโรค
เกิดจากการติดขัดของลมและเลือดลมในกลามเนื้อและเสนเอ็นบริเวณสะบัก พบในคนทํางานที่ตองใชงาน
แขนและขอมือในอิริยาบถเดิมตอเนื่องกันเปนเวลาหลายชั่วโมง พฤติกรรมดังกลาวสงผลใหกลามเนื้อใตสะบักและกลามเนื้อยึด
สะบักเกิดความตึงตัว พังผืดภายในมัดกลามเนื้อหดรั้งปดกั้นการไหลของลมและเลือดลม การกระจุกตัวของลมที่เกิดขึ้นทําให
ผูปวยมีอาการปวดบริเวณสะบักขางใดขางหนึ่งหรือทั้งสองขาง
3) การตรวจและวินิจฉัยโรค
(1) คลําหาจุดเจ็บบริเวณกลามเนื้อรอบๆ สะบัก
(2) ใหผูปวยกม-เงยศีรษะ ประเมินความตึงตัวของกลามเนื้อบา-คอ และขอบสะบักดานใน
(3) ใหผูปวยยกมือไพลหลัง ประเมินความตึงตัวของกลามเนื้อขอบสะบักดานใน โดยทําเทียบกับสะบักขาง
ที่ไมมีอาการ
(4) ใหผูปวยชูแขนทั้ง 2 ขางชิดหู ประเมินความตึงตัวของกลามเนื้อขอบสะบักดานในและดานนอก
4) ระดับความรุนแรงของโรค และโอกาสของการรักษา
การรักษาดวยมือใชเวลาในการรักษาต่ําสุดไมนอยกวา 3 ครั้ง (1 สัปดาห) และสูง สุดไม เกิน 12 ครั้ ง
(4 สัปดาห) กรณีอาการไมเรื้อรัง หรือไมเกิน 6 เดือน มีโอกาสหายเปนปกติไมนอยกวา 80%
5) หลักการและวิธีการรักษา
ใช การรั กษาด วยมื อเพื่ อลดภาวะหดเกร็ ง ของกล ามเนื้อยึ ด สะบัก คลายการหดรั้ ง ของพัง ผื ด ใต ส ะบั ก
กระตุนการไหลเวียนของลมและเลือดลมในกลามเนื้อบริเวณบา-คอ-สะบัก
นัดรักษาวันเวนวันตอเนื่องกันอยางนอย 3 ครั้ง เปนระยะเวลาติดตอกันนาน 1-2 สัปดาห กรณีผูปวยเขา
รับการรักษาครบตามระยะเวลาที่กําหนดและอาการดีขึ้นตามลําดับ แตยังไมถึงระดับที่จะยุติการรักษาได ใหพิจารณารักษา
ตอเนื่องไปอีก 3 ครั้งแตไมควรเกิน 6 ครั้ง
6) ขอแนะนําในการปฏิบัติตัว
(1) ตองทําทากายบริหารที่ชวยยืดกลามเนื้อบริเวณบา- สะบัก- แขน เชา- เย็น ครั้งละ 15-20 นาที หรือ
ทําทันทีที่เริ่มมีอาการปวดหรือตึงกลามเนื้อบริเวณบา-คอ-สะบัก
(2) หลีกเลี่ยงการทํางานที่ตองยกแขนหรือขอมือในทาใดทาหนึ่งติดตอกันนานเพื่อปองกันภาวะหดเกร็ง
หรือเครงตึงของกลามเนื้อยึดสะบัก และกลามเนื้อบา-คอซึ่งเกาะรั้งอยูกับกระดูกสะบัก
5. คอตกหมอน
1) ขอบงชี้/อาการ
ปวดคอ-บ า สะบั ก บางครั้ งปวดร าวลงแขนข างใดข างหนึ่ง หรื อทั้ ง สองข าง หรื อปวดร าวไปขมั บ หรื อ
กระบอกตา
2) สมุฏฐานโรค
เกิด จากการติ ดขั ดของลมและเลือดลมในกล ามเนื้อและเส นเอ็นที่เกี่ยวของกับ การเคลื่อนไหวศี รษะใน
ทิศ ทางกม -เงย และหั นหนาซายขวา หรื อเอียงศี รษะไปดานซายหรื อขวา กรณีเฉี ย บพลันพบในผูป วยที่ เคลื่ อนไหวคอใน
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ลักษณะเหลียวซายหรือขวาอยางรวดเร็ว ทําใหกลามเนื้อเกิดภาวะหดเกร็งเฉียบพลันปดกั้นการไหลเวียนของลมและเลือดลม
การติดขัดของลมที่เกิดขึ้นฉับพลันทําใหผูปวยไมสามารถเคลื่อนไหวคอไดตามปกติกรณีเรื้อรังพบมากในผูที่ประกอบอาชีพหรือ
ทํากิจกรรมที่ตองกมหนา หรือเงยหนาติดตอกันนานๆ ทําใหกลามเนื้อคอเกิดภาวะหดเกร็ง ปดกั้นการไหลเวียนของลมและ
เลือดลมในมัดกลามเนื้อ หากการติดขัดของลมไมไดรับการแกไข กลามเนื้อบริเวณบา-คอจะมีลักษณะแข็งตึงทําใหผูปวยไม
สามารถเคลื่อนไหวศีรษะในทิศทางตางๆ ไดตามปกติ บางครั้งมีอาการปวดราวลงแขนขางใดขางหนึ่งหรือทั้งสองขาง หรื อ
ปวดราวไปขมับหรือกระบอกตา
3) การตรวจและวินิจฉัยโรค
(1) คลําหาจุดเจ็บบริเวณกลามเนื้อคอ-บา-สะบัก
(2) ประเมินการเคลื่อนไหวโดยใหผูปวยกม-เงยศีรษะ ผูตรวจใชสายวัดๆ ระยะหางระหวางปลายคางกับ
รอยบุมบริเวณคอซึ่งอยูระหวางรอยตอไหปลาราทั้ง 2 ขาง (Jugular Notch)
(3) ประเมินการเคลื่อนไหวโดยใหผูปวยหันหนาซาย-ขวา ผูตรวจใชสายวัดๆ ระยะหางระหวางปลายคาง
กับปุมกระดูกหัวไหล (Acromion Process)
4) ระดับความรุนแรงของโรค และโอกาสของการรักษา
การรักษาดวยมือใชเวลาในการรักษาต่ําสุดไมนอยกวา 3 ครั้ง (1 สัปดาห) และสูง สุดไม เกิน 12 ครั้ ง
(4 สัปดาห) กรณีอาการไมเรื้อรัง หรือไมเกิน 6 เดือน มีโอกาสหายเปนปกติไมนอยกวา 80%
5) หลักการและวิธีการรักษา
ใชการรักษาดวยมือเพื่ อลดภาวะหดเกร็ งของกลามเนื้อคอ-บา-สะบัก กระตุนการไหลเวียนของลมและ
เลือดลมในกลามเนื้อ
นัดรักษาวันเวนวันตอเนื่องกันอยางนอย 3 ครั้ง เปนระยะเวลาติดตอกันนาน 1-2 สัปดาห กรณีผูปวยเขา
รับการรักษาครบตามระยะเวลาที่กําหนดและอาการดีขึ้นตามลําดับ แตยังไมถึงระดับที่จะยุติการรักษาได ใหพิจารณารักษา
ตอเนื่องไปอีก 3 ครั้งแตไมควรเกิน 6 ครั้ง
6) ขอแนะนําในการปฏิบัติตัว
(1) ตองทําทากายบริหารที่ชวยยืดกลามเนื้อคอ-บา-สะบัก เชา- เย็น ครั้งละ 10-15 นาที
(2) หลีกเลี่ยงการทํางานที่ตองกมหรือเงยศีรษะติดตอกันนาน หากจําเปนจริงๆ ควรเปลี่ยนอิริยาบถใหอยู
ในทาปกติเปนชวงๆ ทุก 1 ชั่วโมง ประมาณครั้งละ 3-5 นาที
6 อาการเคล็ดขัดยอกหลัง
1) ขอบงชี้/อาการ
ปวดตรงกลางหลังสวนลาง (ตรงบริเวณกระเบนเหน็บ) อาจเปนขางเดียวหรือทั้งสองขาง การไอ จาม หรือ
บิดเอี้ยวตัวจะทําใหมีอาการปวดมากขึ้น
2) สมุฏฐานโรค
เกิดจากการติดขัดของลมและเลือดลมในมัดกลามเนื้อบริเวณหลังสวนลางหรือบั้นเอว มีปจจัยกอโรคจาก
การทํางานกมๆ เงยๆ ยกของหนัก เลนกีฬา นั่ง ยืน นอนหรือยกของในทาที่ไมถูกตอง หรือใสรองเทาสนสูงมากเกินไป ทําให
เกิดแรงกดโดยตรงตอกลามเนื้อหลังสวนลาง เมื่อกลามเนื้อหลังเกิดภาวะหดเกร็งปดกั้นการไหลเวียนของลมและเลือดลมเขาออกในมัดกลามเนื้อ จึงเปนสาเหตุใหเกิดอาการปวดหลังซึ่งอาจเกิดขึ้นฉับพลัน หรือคอยเปนทีละนอย อาการปวดอาจเปนอยู
ตลอดเวลาหรือปวดเฉพาะในบางทาของการเคลื่อนไหว
3) การตรวจและวินิจฉัยโรค
(1) สังเกตทาทางการเดินของผูปวย
(2) คลําหาจุดเจ็บบริเวณกลามเนื้อหลัง และคลําหาแนวกลามเนื้อที่มีภาวะแข็งตึงกดแลวมีอาการดึงรั้งไป
ที่จุดกดเจ็บ
(3) ตรวจความตึงตัวของกลามเนื้อหลัง สะโพกและตนขา
(4) ใหผูปวยกมตัวในลักษณะมือแตะปลายเทา ประเมินอาการปวดกลามเนื้อหลังขณะเคลื่อนไหว
(5) ให ผูปวยยกแขน มื อทั้ง 2 ขางเท าสะเอว แลวบิ ดเอี้ยวตัวไปทางซายและขวา ประเมิ นอาการปวด
กลามเนื้อหลังขณะเคลื่อนไหว
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(6) ตรวจแนวกระดูกสันหลัง เพื่อแยกอาการปวดหลังจากกระดูกงอก หรือกระดูกทรุด
4) ระดับความรุนแรงของโรค และโอกาสของการรักษา
การรั กษาด วยมื อใช เวลาในการรั กษาต่ํ าสุ ดไม น อยกว า 3 ครั้ ง (1 สั ปดาห ) และสู ง สุ ด ไม เ กิน 12 ครั้ ง
(4 สัปดาห) กรณีอาการไมเรื้อรัง หรือไมเกิน 6 เดือน มีโอกาสหายเปนปกติไมนอยกวา 80%
5) หลักการและวิธีการรักษา
ใชการรักษาดวยมือเพื่อลดภาวะหดเกร็งของกลามเนื้อหลัง โดยเฉพาะตําแหนงจุดเจ็บ
นัดรักษาวันเวนวัน ติดตอกันอยางนอย 3 ครั้ง นาน 1-2 สัปดาห (3 ครั้งตอสัปดาห) กรณีผูปวยเขารับการ
รักษาครบตามระยะเวลาที่กําหนดและอาการดีขึ้นตามลําดับแตยังไมถึงระดับที่จะยุติการรักษาได ใหพิจารณานัดรักษาตอเนื่อง
ไปอีก 3 ครั้ง แตไมควรเกิน 6 ครั้ง
6) ขอแนะนําในการปฏิบัติตัว
(1) ระหวางเขารับการรักษา ควรหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวในทาทางที่ทําใหมีอาการปวดหลังเพิ่มมากขึ้น
(2) ตองทํากายบริหารในทาที่ชวยยืดกลามเนื้อหลัง เชา-เย็น ครั้งละ 15-20 นาที
7. อัมพาตจากเลือดลม
1) ขอบงชี้/อาการ
(1) แขนและขาขางเดียวกันของลําตัวออนแรง
(2) เดินไมได
(3) การชวยเหลือตัวเองลดลง โดยเฉพาะกิจวัตรประจําวันพื้นฐาน จําเปนตองพึ่งพาผูอื่น
(4) พูดไมได หรือพูดไมชัด หรือพูดไดแตไมรูเรื่อง
2) สมุฏฐานโรค
ภาวะเฉียบพลัน มีสาเหตุจากการแปรปรวนของลมและเลือดลมภายในรางกาย มีปจจัยกระตุนจากการ
แปรปรวนของสภาพอากาศภายนอกรางกาย โดยเฉพาะการเปลี่ยนจากสภาพอากาศรอนจัดเปนอากาศเย็น ทําใหลมภายใน
รางกายที่เดิมอยูในสภาวะกําเริบเกิดการติดขัดเนื่องจากอุณหภูมิภายนอกรางกายลดลงฉับพลัน พบมากในพื้นที่ภูมิอากาศ
แบบรอนชื้นหรือพื้นที่เขตรอน เมื่อการติดขัดของลมและเลือดลมเกิดขึ้นในตําแหนงจุดประสาทสําคัญของรางกายจะทําให
รางกายสวนนั้นออนแรงฉับพลัน เคลื่อนไหวไมได การรับความรูสึกบริเวณปลายมือปลายเทาลดลงหรือไมมี
ภาวะเรื้อรั ง หรื ออาการเกิดขึ้นอยางคอยเปนค อยไป พบในผูที่ มีอาการปวดหลัง -บา-คอ เนื่องจากการ
ติดขัดของลมและเลือดลมเกิดขึ้นเรื้อรังและไมไดรับการแกไข
3) การตรวจและวินิจฉัยโรค
กรณีผูปวยไมสามารถพูดคุยสื่อสารกับแพทยแผนไทยผูตรวจได แพทยแผนไทยอาจตองสอบถามอาการ
จากญาติหรือผูดูแลที่พาผูปวยมาสงเปนหลัก แตกรณีผูปวยยังสามารถสื่อสารได แพทยแผนไทยตองพยายามสอบถามอาการ
จากผูปวย สวนการตรวจรางกายจะเนนตรวจการรับ ความรู สึก และตรวจความสามารถในการเคลื่ อนไหวสวนตางๆ ของ
รางกาย
4) ระดับความรุนแรงของโรค และโอกาสของการรักษา
กรณีเฉียบพลัน การรักษาดวยมือใชเวลาในการรักษาต่ําสุดไมนอยกวา 6 ครั้ง (2 สัปดาห) และสูงสุดไม
เกิน 12 ครั้ง (4 สัปดาห) จากการติดตามผลพบมีโอกาสหายเปนปกติไมนอยกวา 70%
กรณีเรื้อรัง การรักษาดวยมือใชเวลาในการรักษาต่ําสุดไมนอยกวา 12 ครั้ง (4 สัปดาห) และสูงสุดไมเกิด
18 ครั้ง (6 สัปดาห) จากการติดตามผลพบมีโอกาสหายเปนปกติไมนอยกวา 60%
5) หลักการและวิธีการรักษา
เนนการรักษาดวยมื อเพื่อบริ หารเลือดลมภายในรางกาย กระตุนการไหลเวียนของลมและเลื อดลมใน
กลามเนื้อและเสนเอ็นทั่วรางกาย
นัดรักษาวันเวนวัน ตอเนื่องกันอยางนอย 6 ครั้งขึ้นไป ติดตอกันนาน 2 - 4 สัปดาห กรณีผูปวยเขารับการ
รักษาครบตามระยะเวลาที่กําหนดและอาการดีขึ้นตามลําดับ แตยังไมถึงระดับที่จะยุติการรักษาได ใหพิจารณารักษาตอไปอีก
3 ครั้งแตไมควรเกิน 6 ครั้ง
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6) ขอแนะนําในการปฏิบัติตัว
ผูปวยและญาติผูดูแลควรใหความรวมมือในการปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยแผนไทยและเงื่อนไขการ
รักษา ดังนี้
(1)การปฏิบัติตัวดานการอยูเชน ตองบริหารขอตอสวนที่มีปญหาทุกวันเชาและเย็น ครั้งละ 20 นาทีหรือ
กรณีผูปวยยังไมสามารถขยับรางกายไดดวยตัวเองญาติตองชวยปรับเปลี่ยนอิริยาบถแกผูปวยทุกๆ 2 ชั่วโมงเพื่อหลีกเลี่ยงการ
เกิดแผลกดทับ
(2)การปฏิบัติตัวดานการดูแลจิตใจโดยเฉพาะการจัดการกับความเครียดความวิตกกังวลตางๆดวยการ
ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อที่เคารพนับถือ เพื่อสรางแรงยึดเหนี่ยวดานจิตใจทําใหจิตใจสงบ
(3)ครอบครัวควรใหการดูแลอยางใกลชิดและชวยเหลือดานคาใชจาย
8. อัมพาตจากหลอดเลือดสมอง
1) ขอบงชี้/ อาการ
อัมพาตจากหลอดเลือดสมอง ในที่นี้คือ โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) หรืออัมพาตครึ่งซีกของการแพทย
แผนปจจุบัน เกิดจากการตีบตัน หรือแตกของหลอดเลือดสมอง ทําใหผูปวยมีอาการออนแรงของแขนขาหรืออวัยวะภายนอก
อื่นๆ เชน ใบหนา ตา ปาก ทําใหรางกายสวนนั้นเคลื่อนไหวไมไดหรือไดนอยกวาปกติ โดยอาจมีอาการชา (ไมรูสึกเจ็บ) รวม
ดวยหรือไมก็ได ผูปวยสวนใหญมาพบแพทยแผนไทยดวยอาการบงชี้ ดังนี้
(1) แขนและขาขางเดียวกันของลําตัวออนแรง
(2) เดินไมได
(3) การชวยเหลือตัวเองลดลง โดยเฉพาะกิจวัตรประจําวันพื้นฐาน จําเปนตองพึ่งพาผูอื่น
(4) พูดไมได หรือพูดไมชัด หรือพูดไดแตไมรูเรื่อง
2) สมุฏฐานโรค
การแพทยแผนปจจุบันอธิบายวาเกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดในสมอง โดยอาจมีตีบ ตัน หรือแตก
ทําใหเนื้อสมองบางสวนที่ทําหนาที่ควบคุมการทํางานของรางกายตายไปและหยุดสั่งงาน ทําใหเกิดอาการอัมพาตของรางกาย
สวนนั้นๆ
3) การตรวจและวินิจฉัยโรค
ปฏิบัติเชนเดียวกับกรณีอัมพาตจากเลือดลม
4) ระดับความรุนแรงของโรค และโอกาสของการรักษา
กรณีเฉียบพลัน หรืออาการไมเกิน 6 เดือน การรักษาดวยมือใชเวลาในการรักษาต่ําสุดไมนอยกวา 12 ครั้ง
(4 สัปดาห) และสูงสุดไมเกิด 18 ครั้ง (6 สัปดาห) จากการติดตามผลพบมีโอกาสหายเปนปกติไมนอยกวา 70%
กรณีเรื้อรัง หรือมีอาการเกิดขึ้นนานกวา 6 เดือน การรักษาดวยมือใชเวลาในการรักษาต่ําสุดไมนอยกวา
18 ครั้ง (6 สัปดาห) และสูงสุดไมเกิด 48 ครั้ง (16 สัปดาห) จากการติดตามผลพบมีโอกาสหายเปนปกติไมนอยกวา 50%
5) หลักการและวิธีการรักษา
เนนการบริหารลมและเลือดลมทั่วรางกาย เพื่อกระตุนใหเกิดการฟนตัวของระบบประสาทสวนปลาย ซึ่งมี
ความสําคัญตอการกระตุนใหประสาทสวนกลางโดยเฉพาะสวนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวรางกายเกิดการฟนตัวกลับมาควบคุม
การเคลื่อนไหวรางกายสวนแขน ขา และใบหนาไดอีกครั้ง
นัดรักษาวันเวนวัน ตอเนื่องกันอยางนอย 12 ครั้งขึ้นไป ติดตอกันนาน 4-6 สัปดาห แลวแต กรณี กรณี
ผูป วยเข ารั บ การรั กษาครบตามระยะเวลาที่ กําหนดและอาการดี ขึ้ นตามลํ าดั บ แตยั ง ไม ถึ ง ระดั บที่ จะยุ ติ การรั กษาได ให
พิจารณารักษาตอไปอีก 3 ครั้งแตไมควรเกิน 6 ครั้ง
6) ขอแนะนําในการปฏิบัติตัว
ปฏิบัติเชนเดียวกับโรคอัมพาตจากเลือดลม
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สรุปและอภิปรายผล
แนวเวชปฏิบั ติการรักษาโรคอัม พฤกษ-อัม พาตดวยกรรมวิธีการแพทยแ ผนไทยดั งกลาว สะท อนจุด เนนของการ
พัฒนาและจัดทํ าแนวเวชปฏิบั ติสํ าหรั บแพทยแผนไทย 2 ประการ ไดแ ก 1) แนวเวชปฏิบั ติที่จัดทํ าขึ้ นตองมี ลักษณะเป น
กระบวนการทางการแพทยที่สอดรับกับการทําหนาที่ของแพทยแผนไทยตามกฎหมาย ซึ่งครอบคลุมตั้งแตการตรวจโรคการ
วินิจฉัยโรคการบําบัดโรคการรักษาโรคการปองกันโรคการสงเสริมและการฟนฟูสุขภาพ 2) การพัฒนาแนวเวชปฏิบัติสําหรับ
แพทยแผนไทยโดยเฉพาะในยุคที่ความรูหลายสวนถูกตีความและแทนที่ดวยความรูสมัยใหม จําเปนอยางยิ่งที่ผูศึกษาตองให
ความสําคัญกับการพัฒนาความรูภาคทฤษฎีของการแพทยแผนไทยอยางจริงจัง มิเชนนั้นอาจเปนจุดบอดที่ทําใหแพทยแผน
ไทยรุนใหมไมสามารถเชื่อมโยงไดระหวางความรูภาคทฤษฎีที่อิงอยูกับพุทธศาสตรและความรูภาคปฏิบัติซึ่งเปนประสบการณที่
คนโบราณไดสั่งสมและถายทอดสืบตอกันมา เฉกเชนการศึกษาครั้งนี้ ถาผูศึกษาละเลยการใหความสําคัญกับการทําความเขาใจ
อัมพฤกษ-อัมพาตตามหลักทฤษฎีการแพทยแผนไทย ขอสรุปที่วาอัมพฤกษ หมายถึง อาการที่แขน ขา หรืออวัยวะภายนอก
อื่นๆ เช น ใบหนา ตา ปาก ส วนใดส วนหนึ่ง หรื อทั้ งตั วเคลื่ อนไหวไดไ ม เ ต็ ม ที่ เกิด จากการติ ด ขั ด ของลมและเลื อดลมใน
3 ชองทางคือ หลอดเลือด เสนเอ็น และชองอากาศภายในพังผืด (fascia) สวนอัมพาต หมายถึง อาการที่แขน ขา หรืออวัยวะ
ภายนอกสวนใดสวนหนึ่งหรือทั้งตัวไมสามารถเคลื่อนไหวได โรคอัมพฤกษ-อัมพาตที่พบไดบอยและแพทยแผนไทยรักษาไดผลดี
แบงไดเปน 2 กลุม คือ 1) อัมพฤกษ หรือเรียกรวมวากลุมอาการติดขัด ไดแก ไหลติด นิ้วล็อก ขอติด (ขอมือ, ขอศอก) คอตก
หมอน สะบักจม และอาการเคล็ดขัดยอกหลัง 2) อัมพาต ไดแก อัมพาตจากการติดขัดของเลือดลมซึ่งเกิดขึ้นในจุดประสาท
สําคัญของรางกาย และอัมพาตจากหลอดเลือดสมองซึ่งเปนสาเหตุทําใหเนื้อสมองสวนที่ควบคุมการทํางานของรางกายตายไป
และหยุดสั่งงานเหลานี้ค งไมเกิดขึ้น หรือไมเชนนั้นผูศึกษาก็อาจจะเขาใจวาโรคอัมพฤกษ-อัมพาต คือโรคหลอดเลือดสมอง
ตามที่มีการตีความอยูใ นปจจุบั นเชนนี้การจัด ทําแนวเวชปฏิ บัติการรั กษาโรคอัมพฤกษ-อัมพาต ที่มี รายละเอียดครอบคลุ ม
8 โรค/อาการ และมีรายละเอียดของแนวเวชปฏิบัติในแตละโรค/อาการ ประกอบดวย 6 องคประกอบ คือ 1) ขอบงชี้ของโรค/
อาการ 2) สมุฏฐานโรค 3) การตรวจและวินิจฉัยโรค 4) หลักการและวิธีการรักษาโรค 5) ระดับความรุนแรงของโรคและโอกาส
ของการรั กษา และ 6) ข อแนะนําในการปฏิ บั ติตั ว เหลานี้จึง เป นจุด เริ่ม ต นที่ ส ะท อนความสํ าเร็จของการจัด ทํ าแนวเวช
ปฏิบัติการรักษาโรคสําหรับแพทยแผนไทย โดยใชการติดตามและประเมินผลการรักษาในคลินิกหรือโรงพยาบาลการแพทย
แผนไทยเปนฐาน
ขอเสนอแนะ
แนวเวชปฏิบัติการรักษาโรคอัมพฤกษ-อัมพาตดวยกรรมวิธีการแพทยแผนไทยดังที่มีการเผยแพรในบทความฉบับนี้
เปนเพียงตัวอยางที่มีการยนยอเนื้อความเพื่อนํารองแนวคิดในการจัดทําแนวเวชปฏิบัติสําหรับแพทยแผนไทย ทวาการจะนํา
แนวเวชปฏิบัติของแตละโรคไปใชประโยชนไดอยางถูกตองสมบูรณ สิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่แพทยแผนไทยผูสนใจพึงมี
คื อ ความรู พื้ นฐานเกี่ย วกับ พุ ท ธศาสตร การแพทย ที่ วิท ยาลั ย การแพทย ฯ ได พั ฒ นาให ใ ช ป ระโยชนไ ด อย างร วมสมั ย กั บ
วิทยาศาสตรสมัยใหม และกระบวนการวิธีการรักษาซึ่งมีรายละเอียดของแตละโรคแยกยอยจําเพาะลงไป

1255

เอกสารอางอิง
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก. (2559). คูมือแนวทางปฏิ บั ติ การแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก. กรุงเทพฯ: บริษัทสามเจริญพาณิชยจํากัด.
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก. (2559). แนวทางการจัดบริการการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือกแบบครบวงจรในโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน. กรุงเทพฯ: บริษัทสาม
เจริญพาณิชยจํากัด.
จันทวงศ แซวาง. (2556). การบูร ณาการแบบแผนการนวดไทยบํ าบัด เพื ่อ การรัก ษาอาการอัม พาตและติ ด ขั ด
เฉพาะที่ : กรณี ศึ ก ษาแบบแผนการนวดไทยบํา บั ด ของวิ ท ยาลั ย การแพทย พื้ น บ า นและการแพทย
ทางเลื อ ก. (วิ ท ยานิ พ นธ ก ารแพทย แ ผนไทยมหาบั ณ ฑิ ต ). มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. เชียงราย.
จินตนา นันตะ. (2555). การวิเคราะหผ ลการรักษาอาการอัมพาต และติดขัด เฉพาะที่ดวยระบวนการนวดรักษาของ
การแพทยแผนไทย. (วิทยานิพนธการแพทยแผนไทยมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. เชียงราย.
นิตยา นามวิเศษ. (2555). การวิเคราะหผลการรักษาเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหาร โดยกระบวนการรักษาดวยตํารับยาคุม
ธาตุ. (วิทยานิพนธการแพทยแผนไทยมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. เชียงราย.
แนวทางปฏิ บั ติ ก ารนวดฟ น ฟู ผู ป ว ยอั ม พฤกษ อั ม พาต. สื บ ค น เมื่ อ วั น ที่ 24 เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ ป 2556, จาก
http://www.nhso.go.th.
ปณิดา ถนอมศักดิ์. (2558). การศึกษาและพัฒนากระบวนการวัดผลและประเมิน ผลการใชการนวดเพื่อการบําบัดรักษา
อาการเจ็บปวย. (วิทยานิพนธการแพทยแผนไทยมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. เชียงราย.
มะลิวัลย ปารีย. (2558). การศึกษาและพัฒนาการตรวจ วินิจฉัยโรคของการแพทยแ ผนไทยใหรวมสมัย กรณีศึกษาโรค
อัมพาต ติดขัดเฉพาะที่และโรคเรื้อรังอื่นๆ. (วิทยานิพนธการแพทยแผนไทยมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย. เชียงราย.
รุสนี มามะ. (2558). การพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติการแพทยแ ผนไทยของวิทยาลัยการแพทยพื้น บานและการแพทย
ทางเลือก. (วิทยานิพนธการแพทยแผนไทยมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. เชียงราย.
ศิริวรรณ เกตุเพชร (2558). การศึกษาสมุฏฐานและหลักการรักษาโรคตามหลักทฤษฎีธาตุของพุทธศาสตร กรณีศึกษาโรค
กระเพาะอาหารเรื้อรัง. (วิทยานิพนธการแพทยแผนไทยมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. เชียงราย.
สถาบันการแพทยแผนไทย. (2550). แนวทางเวชปฏิบัติการแพทยแผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ. โรงพิมพ
องคการสงเคราะหทหารผานศึก.
สถาบั นการแพทย แ ผนไทย. (2556). แนวทางเวชปฏิ บั ติ ด านการนวดไทย 16 โรค/อาการ(Clinical Practices
Guideline Of Thai Massage : CPG Of Thai Massage). ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.
สุรเกียรติ อาชานานุภาพ. (2551). ตําราการตรวจรักษาโรคทั่วไป. (พิมพครั้งที่ 4). กรุงเทพมหานคร: โฮลิสติก พับลิชชิ่ง.

1256

สุขภาวะและความเสี่ยงในการทํางานของพนักงานกวาดถนน กรุงเทพมหานคร
ธนิดา รัตนวิจิตร1, กังสดาล เชาววัฒนกุล2
1

2

นิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารและพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อาจารยประจํา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Email: Winnie.tnd@gmail.com

บทคัดยอ
การศึกษาเรื่องสุข ภาวะและความเสี่ ยงในการทํ างานของพนักงานกวาดถนน กรุ งเทพมหานคร เปนการวิจัย เชิ ง
คุ ณ ภาพ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาสุ ข ภาวะและความเสี่ ย งต อสุ ข ภาพจากการทํ า งานประจํา ของพนั ก งานกวาดถนน
กรุงเทพมหานคร เพื่อเสนอแนวทางในการสงเสริมสุขภาวะของพนักงานกวาดถนน กรุงเทพมหานคร โดยผูวิจัยเก็บขอมูลโดย
วิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึกจากพนักงานกวาดถนนจํานวน 10 ราย ที่มีการเลือกแบบเจาะจงคุณสมบัติจากพื้นที่ที่มีปริมาณ
ขยะสูงสุด 5 เขตในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย เขตจตุจักร เขตคลองเตย เขตบางกะป เขตบางขุนเทียน และเขต
วัฒนา
ผลการศึกษาพบวา พนักงานกวาดถนนมีสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม สุขภาวะทางปญญาที่
ดีในทิศทางเดียวกัน คือ มีรางกายที่แข็งแรง ไมมีความเครียด สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและใชชีวิตไดอยางมีคุณคา
ผลการศึกษาความเสี่ยงในการทํางานซึ่งประกอบดวยสิ่งคุกคามดานกายภาพ สิ่งคุกคามดานเคมี สิ่งคุกคามดานจิตสังคม สิ่ง
คุกคามดานการยศาสตร พบวา สิ่งคุกคามในการทํางานที่มีผลตอสุขภาพของพนักงานกวาดถนนที่พบเจออยางหลีกเลี่ยงไมได
และเปนสิ่งคุกคามที่สงผลตอสุขภาพมากกวาดานอื่นคือ สิ่งคุกคามดานกายภาพ ไดแก แสงแดด สภาพอากาศ ฝุนละออง หรือ
เสียงจากการจราจร ซึ่งจากผลการศึกษาวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ หนวยงานที่รับผิดชอบควรมีอุปกรณปองกันปญหามลพิษที่มี
ประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพของพนักงานกวาดถนนใหดีและครอบคลุมกวานี้เพื่อสุขภาวะที่ดีและเพื่อประสิทธิผลในการ
ทํางานตอไป
คําสําคัญ: สุขภาวะ, ความเสี่ยงในการทํางาน, พนักงานกวาดถนน, กรุงเทพมหานคร
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Abstract
A study of health and risk in work of the road sweepers in Bangkok Is a qualitative research .This
research is to study health and work risk, which affect health problems of Bangkok road sweepers. Its
objective aims to contribute better health solutions for the road sweepers. The researcher collected data
by using in-depth interview to the road sweepers with 10 road sweepers who selected the most specific
characteristics of the five highest garbage amount districts in Bangkok. There are Chatuchak, Klong Toey,
Bangkapi, Bang Khun Thian and Wattana District.
According to the research result, health aspects, the road sweepers have good physical health,
likewise, mental health, social health and intellectual health. It is mean that they are healthy, lack of
stress, happily and valuable living their life in social.
In work risk aspect, physical threat, chemical threat, psychosocial threat and health ergonomic
threat has been considered. It is found that the physical threat, which includes sunlight, weather, dust
and traffic noise, is the significant influence towards the road sweepers health unavoidably. Moreover the
physical threat has more effects to their health comparing to others.
In conclusion, this research suggested that the responsible agencies should provide effective
pollution prevention equipment to the road sweepers. It is to better protect health of road sweepers
thoroughly in order to keep them healthy and productive in workplace.
Keywords: Health, Work Risk, Road Sweeper, Bangkok
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บทนํา
สุขภาพเปนพื้นฐานที่สําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือการมีชีวิตที่ดีของมนุษย ซึ่งคําวา สุขภาพ นั้น หมายถึง
สุขภาวะที่มีความสมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปญญา มิใชเพียงการปราศจากโรคหรือความพิการเทานั้น
(พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550, 2550) แตรวมถึงการมีชีวิตที่มีรางกายแข็งแรง จิตแข็งแรง มีความสุขอยูในสังคม
ถาหากมนุษยมีสุขภาวะที่ดีก็จะสงผลตอการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปดวย สุขภาวะการทํางานเปนสิ่งที่สําคัญตอชีวิตของมนุษย
เนื่องจากในการดําเนินชีวิตนั้น การทํางานถือเปนเรื่องที่จําเปนตอการขับเคลื่อนชีวิตของมนุษยรวมไปถึงสังคม ในสภาวะการ
ทํางานบุคคลจะตองใชเวลาในการทํางานขั้นต่ํา 8 ชั่วโมงตอวัน (พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2551, 2551) ถาหาก
บุคคลมีสุขภาวะในการทํางานที่ดี การทํางานก็จะมีประสิทธิภาพ มนุษยก็จะมีความสุขและมีรางกายที่สมบูรณ แข็งแรง แตถา
หากมนุษยที่มีสุขภาวะการทํางานที่ไมดี เผชิญกับความเสี่ยงและสิ่งคุกคามตอสุขภาพทั้งจากสภาพแวดลอมและลักษณะการ
ทํางานที่อาจจะส งผลให เกิดภาวะความเจ็บ ปวย การบาดเจ็บ อุบั ติเ หตุ หรื อเสียชี วิต จากการทํ างาน การทํ างานก็จะไม มี
ประสิทธิภาพ สงผลตอทั้งตัวมนุษย องคกรณ รวมไปถึงสังคม โดยในทุกๆปจะพบวามีมนุษยไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน มี
อัตราเฉลี่ยรอยละ 4.14 และเปนโรคจากการทํางานที่ปองกันได เชน โรคปอด โรคพิษจากตะกั่ว และโรคสูญเสียการไดยินจาก
เสียงดัง ซึ่งในประเทศไทยพื้นที่ของเมืองหลวงอยางกรุงเทพมหานคร เปนพื้นที่ที่มีมนุษยไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการ
ทํางานมากถึง 27,500 คน (สถิติเดือน มีนาคม 2559 กองทุนเงินทดแทน, 2559) ซึ่งความเจ็บปวยหรือการบาดเจ็บจากการ
ทํางานในแตล ะอาชี พจะมี ความแตกต างกันขึ้ นอยูกับความเสี่ย งและสิ่ง คุกคามตอสุข ภาพของมนุษย ที่จะไดรั บหรือสัม ผั ส
ในขณะทํางาน
สําหรับอาชีพกวาดถนน เปนอีกหนึ่งอาชีพที่มีความสําคัญในสภาพสังคมปจจุบัน และยังเปนอาชีพที่มีความเสี่ยงตอ
สุขภาพอยางมาก เนื่องจากการทํางานของพนักงานกวาดถนนจะตองดูแลรักษาความสะอาด ขจัดปญหาขยะมูลฝอยมีปริมาณ
ที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะตองสัมผัสกับขยะและสิ่งสกปรกโดยตรงอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยหนาที่ของพนักงานกวาดถนน คือ การจัดเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไปกําจัดตามหลักสุขาภิบาล เก็บกวาดลางทอ ทําความสะอาดถนนและทางเทาที่สาธารณะ
ในเขตที่ตนเองรับผิดชอบ โดยเวลาการทํางานของพนักงานกวาดถนนเริ่มตั้งแตเวลา 04.00 – 13.00 น. และ 13.00 – 21.00
น. พนักงานกวาดถนนจะตองทํางานในสภาพแวดลอมที่เปนสถานที่โลง อยูริมถนนที่มีการจราจรคับคั่ง มีฝุนและมลพิษจากไอ
เสียเครื่องยนต มลพิษทางเสียง มีการสัมผัสขยะและสิ่งปฏิกูลที่มีความสกปรก มีเชื้อโรคและกลิ่นที่ไมพึงประสงคตางๆ รวมไป
ถึงการสัมผัสสารเคมีบอยครั้ง ทํางานดวยทาทางที่ตองใชรางกายบริเวณแขน ขอมือและไหลซ้ําๆ และทํางานลําพังยามวิกาล
จากสภาพแวดลอมและลักษณะการทํางานดังกลาวสะทอนใหเห็นวาการทํางานของพนักงานกวาดถนนตองเผชิญตอสิ่งคุกคาม
ตอสุขภาพ ทางจากสภาพแวดลอมและลักษณะการทํางาน ดังพบวา พนักงานกวาดถนนของกรุงเทพมหานครมีความผิดปกติ
ในระบบทางเดินหายใจรอยละ 27 มีอาการปวดศีรษะเปนประจําเนื่องจากสัมผัสไอเสียจากยานยนตและฝุนละอองขณะทํางาน
รอยละ 25 และจากการไดรับอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนขณะทํางานรอยละ 20 (ปริศนา โหลสกุล, 2550) จากการทํางานมีความ
เสี่ยงตอสุขภาพมากกวาอาชีพอื่นๆซึ่งจากสิ่งคุกคามทั้งหมดขางตนอาจสงผลตอสุขภาพของพนักงานกวาดถนน ทั้งกอใหเกิด
โรค การเจ็บปวยหรือบาดเจ็บตามมา ซึ่งทําใหเห็นวาพนักงานกวาดถนนในเขตกรุงเทพมหานครตองเผชิญความเสี่ยงและมีสิ่ง
คุกคามตอสุขภาพมากกวาอาชีพอื่นๆ
จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงสุขภาวะและความเสี่ยงในการทํางานที่สงผลตอสุขภาวะของ
พนักงานกวาดถนน กรุงเทพมหานคร เพื่อเสนอแนวทางในการสงเสริ มสุขภาวะของพนักงานกวาดถนน กรุง เทพมหานคร
เพื่อที่จะไดขอมูลที่เปนปจจุบัน และวางแผนการดําเนินงานแกไขปญหาสุขภาวะของพนักงานกวาดถนน กรุงเทพมหานคร ให
มีพฤติกรรมการดูแล รักษาสุขภาพถูกตองเหมาะสม มีสุขภาวะที่ดี และสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสุขภาวะของพนักงานกวาดถนน
2. เพื่อศึกษาความเสี่ยงตอสุขภาพจากการทํางานประจําของพนักงานกวาดถนน
3. เพื่อศึกษาหาแนวทางในการสงเสริมสุขภาวะของพนักงานกวาดถนน
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ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาเรื่องสุข ภาวะและความเสี่ ยงในการทํ างานของพนักงานกวาดถนน กรุ งเทพมหานคร เปนการวิจัย เชิ ง
คุณภาพ ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก พนักงานกวาดถนนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยกําหนดใหขอมูลสําคัญ
จากการเลือกตัวอยางแบบแบบเจาะจง โดยกําหนดคุณสมบัติ ดังนี้
1. เปนพนักงานกวาดถนน สังกัดสํานักรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร
2. เปนพนักงานกวาดถนนที่ปฎิบัติงานอยูในพื้นที่เสี่ยงดานสภาพแวดลอมตามขอบเขตที่ผูวิจัยไดกําหนด
3. เปนลูกจางของกรุงเทพมหานคร
4. มีระยะเวลาปฎิบัติงานอยางนอย 3 ปขึ้นไป
งานวิจัยนี้กําหนดจํานวนผูใหขอมูลไว 10 ราย จากการพิจารณาความเหมาะสมของระยะเวลาในการเก็บขอมูล 4 เดือน คือ
ชวงเดือน มกราคม – เมษายน 2560 โดยการเลือกพื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้เปนการเลือกพื้นที่แบบเฉพาะเจาะจง โดยใชขอมูล
ทางสถิติในเรื่องของปริมาณขยะมูลฝอยประจําปงบประมาณ 2559 จากพื้นที่ที่มีปริมาณขยะสูงสุด 5 เขตในกรุงเทพมหานคร
ไดแก เขตจตุจักร เขตคลองเตย เขตบางกะป เขตบางขุนเทียน และเขตวัฒนา (สํานักสิ่งแวดลอม,2559) โดยกําหนดผูให
ขอมูลจํานวนเขตละ 2 ราย รวมผู ใหขอมูลทั้งหมด 10 ราย ทั้งนี้ผูให ขอมูลอนุญาตและยินดีใหใชชื่อและนามสกุลของผูใ ห
ขอมูลแตละคนในการศึกษาครั้งนี้
การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. การรวบรวมขอมูลดานเอกสาร
การเก็บรวบรวมขอมูลเอกสาร ซึ่งเปนขั้นตอนแรกของการศึกษาวิจัยโดยการอานหนังสือ ตํารา เอกสาร บทความ
และงานวิจัยต างๆที่ เกี่ย วข อง กอนการลงพื้ นที่ เ ก็บ รวบรวมขอมู ลภาคสนามต อไป โดยมี สถานที่ ค นควา ไดแ ก ห องสมุ ด
เว็บไซตตางๆ และสถานที่ตางๆที่เปนแหลงขอมูล
2. การสัมภาษณเชิงลึก
การเก็บ รวบรวมขอมูลจากการสั มภาษณแบบเจาะลึก โดยผูวิจัย ไดกําหนดแนวคํ าถามในประเด็ นตางๆ ที่อิงจาก
กรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อเปนเครื่องนําทางในการสัมภาษณ ผูใหขอมูลสามารถใหขอมูลแบบปลายเปด บอกเลาขอมูลตาม
เหตุการณและกระบวนการทํางานหรือสามารถแสดงทัศ นะและข อเสนอแนะตามประเด็นต างๆ โดยผูวิจัยไดกําหนดแบบ
สัมภาษณกึ่งโครงสราง ในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวน และตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยผูวิจัยได
กําหนดแบบสัมภาษณออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูใหสัมภาษณ เปนการสอบถามถึงสภาพสวนตัวของผูใหสัมภาษณ
สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับความเสี่ยงในการทํางานที่มีผลตอปญหาสุขภาพของพนักงานกวาดถนน ในประเด็นเรื่อง สิ่ง
คุกคามตอสุขภาพของพนักงานกวาดถนน กรุงเทพมหานคร
สวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับสุขภาวะของพนักงานกวาดถนน กรุงเทพมหานคร
สวนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับการเสนอแนวทางการสงเสริมสุขภาวะของพนักงานกวาดถนน กรุงเทพมหานคร
3. การสังเกต
เปนการสังเกตแบบไมมีสวนรวม โดยสังเกตการทํางาน สภาพแวดลอม และการใหบริการของผูใหขอมูล
4. การจดบันทึก และการบันทึกเสียง
ผูวิจัยจะทําการจดขอมูลบันทึกเนื้อหาสาระที่ไดระหวางการสัมภาษณดังกลาวและบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณเพื่อเปน
ประโยชนในการเก็บประเด็นบางสวนที่ตกคางระหวางดําเนินการวิจัย อีกทั้งยังถายภาพขณะการทํางานและการสัมภาษณอีก
ดวย โดยผูวิจัย ได ใ ช เครื่ องมื ออุป กรณใ นการวิจัย ประกอบดวย สมุ ด จดบั นทึก เครื่ องบันทึ กเสี ย ง กล องถ ายรู ป รวมทั้ ง
โทรศัพทมือถือเพื่อใชในการสอบถามขอมูลบางสวนและนัดหมายวันเวลาในการติดตอสัมภาษณ
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5. นักวิจัย สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ เครื่องมือที่สําคัญที่สุดในการเก็บรวบรวมขอมูลใหไดคุณภาพ คือตัวผูวิจัยเอง เนื่องจาก
การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการสัมภาษณนั้น ผูวิจัยจะตองนําขอมูลทั้งหมดมาจัดเรียงและวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ
เพื่อใหตอบวัตถุประสงคและตามกรอบแนวคิดที่ไดวางไว
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสุขภาวะและความเสี่ยงในการทํางานของพนักงานกวาดถนน
กรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยจะใชวิธีการวิเคราะหขอมูลจากขอความและรายละเอียดที่ไดมาจากแนวขอ
คําถาม จากนั้นผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูล ในการวิเคราะหขอมูลที่ไดมาผูวิจัยไดวิเคราะหไปตามประเด็นตางๆ ที่ไดจากการ
สัมภาษณเชิงลึก และการสังเกตอยางไมมีสวนรวม โดยไมมีอคติ ซึ่งสวนใหญขอมูลที่นํามาวิเคราะหจะเปนขอความบรรยายที่
ถอดจากเทป ซึ่งเปนขอมูลที่ไดจากการสังเกตระหวางการสัมภาษณเชิงลึกและการจดบันทึก หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลและมี
การตรวจสอบขอมูล แลวจึงนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหขอมูล โดยการจําแนกและจัดระบบขอมูล ซึ่งการนําขอมูลที่ไดมา
จําแนกและจัดหมวดหมูออกใหเปนระบบเพื่อใหเขาใจในสิ่งที่เกิดจากการสัมภาษณ และใชการวิเคราะหเนื้อหาแบบอุปนัย โดย
การนําขอมูลที่ไดจากเหตุการณตางๆ ที่เ กิดขึ้นมาวิเคราะหเพื่อใหไดขอสรุปและเพื่อใหไดการวิเคราะหขอมูลที่ถูกตองและ
ครบถวนตามประเด็นที่ตองการ
ผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่องสุขภาวะของพนักงานกวาดถนน กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดกําหนดความหมายของสุขภาวะตาม
นิยามสุขภาวะของประเวศ วะสี (2543) ซึ่งประกอบดวย 1) สุขภาวะทางกาย 2) สุขภาวะทางจิต 3) สุขภาวะทางสังคม 4) สุข
ภาวะทางปญญา พบวา พนักงานกวาดถนนที่เปนผูใหขอมูลทั้งหมดนั้น มีรางกายที่แข็งแรง ไมมีความเครียด สามารถอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุขและใชชีวิตไดอยางมีคุณคา โดยผลการวิจัยแบงเปนรายดานไดดังนี้
1. สุขภาวะทางกายของพนักงานกวาดถนน ผูใหขอมูลสวนใหญ มีสุขภาพรางกายสมบูรณ แข็งแรง ไมเปนโรค ไมมีความพิการ
หรือไดรับบาดเจ็บการจากการทํางาน และมีผูใหขอมูลบางสวนมีโรคประจําตัว อยางเชน โรคความดันโลหิตสูง โรคขอเข า
เสื่อม และโรคไขมันอุดตัน แตไมไดสงผลตอการทํางานและการดําเนินชีวิตประจําวันของผูใหขอมูล
2. สุขภาวะทางจิตของพนักงานกวาดถนน ผูใหขอมูลทุกคน มีสุขภาพจิตที่ดี ไมมีความเครียดหรือความกดดันจากการทํางาน
รวมถึงชีวิตสวนตัว ซึ่งจากการสัมภาษณผูใหขอมูลทุกคนจะมีบุคลิกและลักษณะนิสัยเปนคนอารมณดี ราเริง สนุกสนานและ
เปนมิตร
3. สุขภาวะทางสั งคมของพนักงานกวาดถนน ผูใหข อมูลทุกคนไดกลาวในประเด็นที่ตรงกันวา ปจจุบันการยอมรับในอาชี พ
พนักงานกวาดถนนเปนไปในทางที่ดีขึ้น สังคมใหการยอมรับ และมีการชวยเหลือซึ่งกันและกันดี รวมถึงมีความสัมพันธอันดี
ระหวางเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชาและประชาชน
4. สุขภาวะทางปญญาของพนักงานกวาดถนน ผูใหขอมูลทุกคนนั้นมีความสุขกับชีวิตและพึงพอใจในคุณภาพของตนเอง
จากการศึ กษาเรื่ องความเสี่ ยงในการทํ างานที่ ส งผลต อปญ หาสุ ขภาพของพนักงานกวาดถนน กรุ ง เทพมหานคร
ผูวิจัยไดกําหนดสิ่งคุกคามตอสุขภาพเปนปจจัยที่นํามาศึกษาหาความเสี่ยงในการทํางาน ซึ่งสิ่งคุกคามตอสุขภาพ หมายถึง สิ่ง
ซึ่งมี ศักยภาพที่อาจกอให เกิดโรคหรื อการบาดเจ็บ แกผูที่ ประกอบอาชี พได และไดกําหนดประเด็นที่จะศึ กษาดั้ งนี้ยึด ตาม
งานวิจัยของปริศนา โหลสกุล (2550) ซึ่งประกอบดวย 1) สิ่งคุกคามทางกายภาพ 2) สิ่งคุกคามดานเคมี 3) สิ่งคุกคามดาน
สารชีวภาพ 4) สิ่งคุกคามจากการยศาสตร 5) สิ่งคุกคามดานจิตสังคม พบวา ในดานของความเสี่ยงในการทํางานของพนักงาน
กวาดถนน กรุงเทพมหานคร สิ่งคุกคามที่พนักงานกวาดถนนพบเจอมากที่สุดและไมสามารถหลีกเลี่ยงได คือ
1. สิ่งคุกคามดานกายภาพ ซึ่งประกอบดวย แสงแดด เสียงจากการจราจร อุณหภูมิ เปนตน ซึ่งสิ่งแวดลอมที่เปนมลพิษเหลานี้
เปนสิ่งที่ผูใหขอมูลทุกคนตองสัมผัสในทุกชวงเวลาของการทํางาน โดยการปองกันผูใหขอมูลสวนใหญจะใสหมวกและหนากาก
อนามัย
2. สิ่งคุกคามดานเคมี คือ มลพิษจากเครื่องยนต ฝุนละอองในอากาศ มลพิษจากไอเสียเครื่องยนต รวมถึงน้ํายาเคมีและสารทํา
ความสะอาดต างๆ ซึ่งในส วนของมลพิษทางอากาศ ฝุ น ควันตางๆนั้น ผูใ หข อมู ลทุกคนได ใสห นากากอนามั ยเพื่อเปนการ
ป องกัน การสู ด ดม ส ว นน้ํา ยาเคมี ห รื อ สารทํ าความสะอาดไม ไ ด ป ญ หาต อ สุ ข ภาพ เนื่ องจากไม ไ ด ใ ช ส ารเคมี เ หล า นี้ใ น
ชีวิตประจําวันและถาจําเปนตองใชก็จะใสถุงมือยางและรองเทาบูทเพื่อปองกันการสัมผัสกับสารเคมีเหลานั้นโดยตรง
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3. สิ่งคุกคามดานชีวภาพหรือพวกเชื้อโรคที่อยูในขยะนั้น ผูใหขอมูลสวนใหญไมไดรูสึกวาสิ่งคุกคามนี้มีผลตอปญหาสุขภาพ
เพราะการทํางานของพนักงานกวาดถนนไมไดสัมผัสกับขยะโดยตรงและทุกคนก็มีการรักษาความสะอาดสุขอนามัยสวนตัวอยู
เสมอ แตก็มีในบางพื้นที่อยางเชน ตลาดสดที่พนักงานกวาดถนนจะมีโอกาสสัมผัสกับเชื้อโรคมากกวาพื้นที่อื่นๆอยางหลีกเลี่ยง
ไมได
4. สิ่งคุกคามดานการยศาสตร คือ การที่พนักงานกวาดถนนใชรางกายในการทํางาน ที่ตองใชขอมือ ขอไหล และแขนซ้ําๆเปน
ประจํา รวมไปถึงการเดิน การใชแรงในการยกของ ซึ่งในลักษณะการทํางานดังกลาวเปนปจจัยที่ทําใหเกิดความผิดปกติของ
กลุมระบบโครงรางและกลามเนื้อ ทําใหมีอาการปวดหลัง ไหล คอ สะโพก แขน ขอมือและขอเทา ซึ่งหนึ่งในผูใหขอมูลไดรับ
ผลกระทบจากการทํางานนี้ทําใหเปนโรคขอเขาเสื่อม เนื่องจากในการทํางานตองเดินเปนประจําทุกวัน ทําใหตองเขารับการ
ผาตัดเปลี่ยนขอเขา ซึ่งปจจุบันผูใหขอมูลก็ไดกลับมาทํางานไดอยางปกติ
5. สิ่งคุกคามดานจิตสังคม ผูใหขอมูลไดในขอมูลไปในทิศทางเดียวกันวา การมาทําอาชีพนี้ไมไดมีความเครียดหรือความกดดัน
ใดใด ทั้งจากงานหรือจากสังคม รวมทั้งยังรูสึกภาคภูมิใจที่ไดมาทําอาชีพนี้ จะเห็นไดวาสิ่งคุกคามดานจิตสังคมไมสงผลกระทบ
หรือกอใหเกิดปญหาสุขภาพแกพนักงานกวาดถนน
นอกจากสิ่งคุกคามที่กลาวมาขางตน ยังมีอีกหนึ่งสิ่งคุกคามในการทํางานที่หลีกเลี่ยงไมได คือ คนจรจัดหรือคนบา ซึ่ง
มีผลตอสุขภาพจิตของพนักงานกวาดถนน(ในบางพื้นที่)อยางมาก ซึ่งกอใหเกิดความหวาดกลัว ความหวาดระแวงในระหวาง
การทํางานและทําใหการทํางานในพื้นที่นั้นยากขึ้น
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่องสุขภาวะและความเสี่ยงในการทํางานของพนักงานกวาดถนน กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยเรื่องสุข
ภาวะของพนักงานกวาดถนน กรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาจากการศึกษาแนวคิดเรื่องสุขภาวะ ตามนิยามภาวะสุขภาพของ
ประเวศ วะสี (2543) ซึ่งไดใหความหมายไววา สุขภาวะ หมายถึง การดํารงชีพของบุคคลอยางมีสุขทั้งกาย และ จิต อาจกลาว
ไดวามิใชเพียงไมมีโรคภัยไขเจ็บ แตรวมถึงการมีชีวิตที่มีรางกายแข็งแรง จิตแข็งแรง มีความสุขอยูในสังคม ซึ่งผูวิจัยมองวาสุข
ภาวะไมสามารถแยกออกเปนสวนๆไดและไมใชเปนการมองเพียงเรื่องของการเจ็บปวยทางรางกายเทานั้น แตใหความสําคัญ
ตอพฤติกรรมหรือการกระทําที่มีความเกื้อกูลและเกี่ยวของกับสุขภาวะทุกๆดานอยางเชื่อมโยงกันรวมถึงปจจัยสภาพแวดลอม
และสภาพสังคมก็ยังสงผลตอการมีสุขภาวะที่ดี ซึ่งสอดคลองกับ เสรี พงศพิศ (2556) กลาววา สุขภาวะเปนคําที่ใชเพื่อบอกถึง
บอกความหมายใหมของคําวา “สุขภาพ” (Health) วาไมไดหมายถึงเพียงการไมมีโรค แตหมายถึงภาวะที่ดีหรือสมดุลทั้งทาง
กาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ สุขภาวะจึงเปนเรื่องที่สัมพันธอยางแยกมิไดกับการพัฒนามนุษยและสังคมทั้งหมด
เพราะมิไดเปนเพียงเรื่องสวนตัวของแตละคน หรือเปนเรื่องของแพทยพยาบาลเทานั้น แตเปนเรื่องของการอยูรวมกัน การ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทุกขรวมสุขกัน ชวยกันสรางชุมชน สรางสังคม สรางสิ่งแวดลอมที่นาอยู ที่เอื้อตอการอยูเย็นเปนสุข
และยั งสอดคล องกับ ที่ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย (2545) ไดใหค วามหมาย สุข ภาพ คือ ภาวะอันเปนพลวัต ของความสุข ที่
สมบูรณพรอมทั้งทางกาย จิตใจ และสังคม สุข ภาวะทางกาย หมายถึ ง การปราศจากโรคหรือทุพ พลภาพ สุข ภาวะทางใจ
หมายถึง ความสบายใจ มีความราเริงแจมใส ไมเครียดหรือทุกขรอนใจ สวนสุขภาวะทางสังคม หมายถึง การปลอดพนจากการ
บีบคั้นทางสังคม เชน ความไมเปนธรรม การกดขี่ เปนตน ซึ่งแสดงใหเห็นวาพนักงานกวาดถนน กรุงเทพมหานคร มีสุขภาวะที่
ดีตรงตามแนวคิดทฤษฎีขางตน ทั้งในดานสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคมและสุขภาวะทางปญญา
จากผลการวิจัยเรื่องความเสี่ยงในการทํางานของพนักงานกวาดถนน กรุงเทพมหานคร จะเห็นไดวาการทํางานของ
พนักงานกวาดถนนจะตองเขาสัมผัสกับสิ่งคุกคามตอสุขภาพทั้งสภาพแวดลอมการทํางานและลักษณะของงานอยางหลีกเลี่ยง
ไมได จากบริบทในการทํางานของอาชีพกวาดถนนสภาพแวดลอมในการทํางานสงผลใหพนักงานกวาดถนนมีโอกาสสัมผัสกับ
สิ่งคุกคามตอสุขภาพจากสภาพแวดลอมที่สําคัญไดแก สิ่งคุกคามดานกายภาพ สิ่งคุกคามดานเคมี สิ่งคุกคามดานชีวภาพ สิ่ง
คุกคามดานจิตสังคมและสิ่งคุกคามดานการยศาสตร ดังที่ ปริศนา โหลสกุล (2550) ไดใหสาระสําคัญของสิ่งคุกคามสุขภาพ
ดานตางๆดังตอไปนี้
1. สิ่งคุกคามดานกายภาพ ไดแก แสงแดดและเสียงจากการจราจร การสัมผัสแสงแดดจะสงผลกระทบตอสุขภาพทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว การสัมผัสแสงแดดเปนเวลานาน จะทําใหผิวหนังถูกทําลายอยางถาวร และการสัมผัสแสงแดดอยาง
ตอเนื่องทุกวันโดยไมสวมอุปกรณกันแดด จะทําใหเยี่อบุตาถูกทําลาย ผิวหนังเหี่ยวยน และทําใหเกิดความเสี่ยงตอการเปน
มะเร็งผิวหนัง สวนเสียงจากการจราจรซึ่งมีลักษณะเสียงที่ดังเปนระยะ จะทําใหผูที่สัมผัสเกิดความรําคาญ มีอาการหงุดหงิด
กาวราวและเกิดความเครียด ความถูกตองและประสิทธิภาพในการทํางานลดลง อีกทั้งยังทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบ
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ไหลเวียนโลหิตในรางกาย ระบบหายใจ ระบบกลามเนื้อและตับ ทําใหหัวใจเตนเร็วและแรง ความดันโลหิตสูงขึ้น สงผลใหเกิด
โรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ
2. สิ่งคุกคามดานเคมี ไดแก มลพิษจากเครื่องยนต ฝุนละอองในอากาศ มลพิษจากไอเสียเครื่องยนต ประกอบดวย
กาซและสารพิษตางๆจากเชื้อเพลิงจากเครื่องยนต การสัมผัสไอเสียเครื่องยนตจะทําใหระบบปองกันการติดเชื้อของรางกาย
ผิดปกติ เกิดอาการภูมิแพขึ้ นไดงาย ระคายเคืองและเกิดอาการผิดปกติในระบบหายใจอยางเฉี ยบพลัน เชนหายใจไมออก
เหนื่อยหอบ
3. สิ่งคุกคามดานชีวภาพ ไดแก เชื้อโรคและละอองของเชื้อโรคที่แฝงอยูในขยะ ผูสัมผัสขยะจะมีโอกาสติดเชื้อโรค
ตางๆไดงายขึ้น เชนโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหารและโรคผิวหนัง ปญหาสุขภาพที่พบบอยสําหรับผู
ที่สัมผัสไดแก อาการระคายเคืองบริเวณตา จมูกและลําคอ การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจระบบอาหารและผิวหนัง
4. สิ่งคุกคามดานจิตสังคม ไดแก ภาระงานที่หนัก การถูกมองวาเปนอาชีพที่ต่ําตอย ภาระรับผิดชอบในครอบครัว
ลักษณะการทํางานที่มีความเสี่ยงสูงตอการเกิดอุบัติเหตุจากยานพาหนะเฉี่ยวชน หรือขยะทิ่มแทง การที่ตองเผชิญกับมลภาวะ
ในที่ทํางานเปนประจําทุกวัน การที่ตองทํางานริมถนนและลําพังในยามวิกาล มีผลใหพนักงานกวาดถนนเกิดความเครียดและ
อาจกอใหเกิดปญหาสุขภาพตามมาเชนโรคความดันโลหิตสูง โรคกระเพาะอาหาร หรืออาจสงผลใหพฤติกรรมสุขภาพเปลี่ยน
เบนไป เชน การสูบ บุหรี่ ดื่ มสุราหรือใชส ารเสพติด นอกจากนี้ความเครียดยั งมีความสัมพันธกับการเกิดป ญหากลุ มอาการ
ผิดปกติทางระบบโครงสรางกลามเนื้อ เชน อาการปวดตึงบริเวณคอ การทํางานริมถนนตามลําพังในยามวิกาล นอกจากจะ
สงผลใหพนักงานกวาดถนนเกิดความเครียดแลวยังทําใหพนักงานกวาดถนนมีโอกาสเสี่ยงตอการถูกทํารายรางกายหรือการกอ
อาชญกรรม เชน ถูกจี้ปลน ทํารายรางกาย
5. สิ่งคุกคามดานการยศาสตร ไดแก ลักษณะทาทางในการทํางานที่ตองใชขอมือขอไหลและแขนซ้ําๆในการกวาด
ขยะการที่ตองเดินถึง 6- 9 กิโลเมตรตอ 8 ชั่วโมง การทํางานที่ใชแรงในการยกและขนยายขยะไปยังที่รวบรวมขยะ ในลักษณะ
การทํ างานดัง กลาวเป นปจจัยที่ ทําใหเกิดความผิ ดปกติของกลุ มระบบโครงรางและกลามเนื้อเช นอาการปวดหลัง ไหล คอ
สะโพก แขน ขอมือและขอเทา
ขอเสนอแนะ
1.ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 หนวยงานที่ รับ ผิดชอบควรมี อุปกรณปองกันป ญหามลพิ ษที่ มีประสิท ธิภาพในการดูแ ลสุข ภาพของ
พนักงานกวาดถนนใหดีและครอบคลุมกวานี้เพื่อสุขภาวะที่ดีและเพื่อประสิทธิผลในการทํางานตอไป
1.2 หนวยงานที่ รั บผิ ด ชอบควรมี การปลู กฝ ง,อบรมและส งเสริม ใหมี กิจกรรมสร างเสริม สุ ขภาพให แ ก
พนักงานกวาดถนน เพื่อใหเกิดความตระหนักตอพฤติกรรมและการดูแลสุขภาพของตนเอง
1.3 สั ง คมควรมี การใหค วามสํ าคัญ กับอาชี พนี้ ไม วาจะเปนจากสื่ อหรื อสัง คมออนไลน ที่ ค วรนําเสนอ
เรื่องราวของอาชีพนี้ใหมากขึ้น รวมถึงชื่นชม ยกยองและใหความสําคัญ เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหแกพนักงาน
กวาดถนนในการทํางานตอไป
1.4 สังคมควรตระหนักถึงปญหาขยะและควรมีการรณรงคปลูกจิตสํานึกใหประชาชนทิ้งขยะลงถัง รวมถึง
ลดปริมาณการเพิ่มของขยะเพื่อเปนการแบงเบาภาระใหแกพนักงานกวาดถนนและเปนการรักษาสิ่งแวดลอม
2.ขอเสนอแนะในครั้งตอไป
2.1 การศึ กษาวิจัย ครั้ งนี้เป นการศึกษาเฉพาะเขตพื้นที่ที่ มีค วามเสี่ย งในด านปริ มาณขยะที่ผู วิจัยเปนผู
กําหนดเทานั้น ดังนั้นควรมีการศึกษาในพื้นที่เขตอื่นๆของกรุงเทพมหานครดวยปจจัยความเสี่ยงในดานที่แตกตางกัน
ออกไป เพื่อใหไดขอมูลที่หลากหลายและกวางขึ้น
2.2 ควรมี การศึ กษาวิจัยเชิงปริ มาณเพื่อจะไดศึ กษากลุมตั วอยางที่ค รอบคลุมทั้ง พื้นที่ กรุงเทพมหานคร
รวมถึงไดขอมูลที่เปนสติที่สามารถวัดความนาเชื่อถือควบคูกัน
2.3 ควรมีการเพิ่มประเด็นที่จะศึกษาในเรื่องของพฤติกรรมการทํางานของพนักงานกวาดถนนเพื่อใหได
ขอมูลหรือปจจัยความเสี่ยงอื่นๆที่ผูวิจัย ไมสามารถศึกษาไดจากทฤษฎี
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บทคัดยอ
การวิจั ย ครั้ง นี้เ ปนการวิจัย แบบภาคตั ด ขวาง มี วัต ถุป ระสงค เพื่ อศึ กษาความชุ กของอาการผิ ด ปกติ ข องระบบ
ทางเดินหายใจของผูเพาะเห็ด กลุมตัวอยางเปนผูเพาะเห็ดในจังหวัดเชียงราย จํานวน 350 คน ทําการสุมตัวอยางแบบงาย
และเก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปน
เพศหญิงรอยละ 62.6 มีอายุเฉลี่ย 47.76 ป (S.D. =12.95) มีประวัติการสูบบุหรี่ รอยละ 14.9 มีประวัติเปนโรคทางระบบ
ทางเดินหายใจ รอยละ 6.3 เคยทํางานที่เสี่ยงตอระบบทางเดินหายใจ รอยละ 6 มีอาชีพเพาะเห็ดเปนอาชีพประจํา รอยละ
43.7 ทํางานเฉลี่ ยวันละ 7.87 ชั่วโมง (S.D. = 2.15) วันทํ างานเฉลี่ ยสัปดาห ละ 6.21 วัน มีการใชอุปกรณปองกันทางเดิ น
หายใจ รอยละ 53.4 ใชผาปดจมูกชนิดผาชนิด รอยละ 72.19 ใชบางครั้ง มากที่สุด รอยละ 63.64 สวนอาการผิดปกติของ
ระบบทางเดินหายใจ พบวา มีอาการผิดปกติเพียงหนึ่งอาการ รอยละ 33.1 (95% CI =28.30-38.30) อาการที่พบมากที่สุด
คือ มีอาการคัดจมูก จาม หรือน้ํามูกไหลเวลาอากาศเย็น หรืออากาศรอน รอยละ 25.1 (95% CI =20.30-30.00) รองลงมา
มีอาการไอเมื่อตื่นนอนตอนเชา รอยละ 16.6 (95% CI =17.20-20.30) ซึ่งเปนอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจสวนบน
ขณะที่อาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจสวนลาง พบวา มีอาการหายใจมีเสียงวี้ด รอยละ 2.3 (95% CI =0.90-4.30)
และมีอาการหายใจลําบาก รอยละ 0.9 (95% CI =0.00-2.00) ดังนั้น คนที่ทํางานในโรงเพาะเห็ดควรไดรับการเฝาระวัง
ผลกระทบตอสุขภาพอยางตอเนื่องไป
คําสําคัญ: อาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ, ผูเพาะเห็ด, ความชุก
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Abstract
This research was a cross-sectional descriptive study. The aim of this study is to ascertain the
prevalence of respiratory symptoms among the mushroom workers. The numbers of the representative
group in Chiang Rai Province were 350 people. They were selected by the area cluster sampling and
simple random sampling methods. The tools used to collect data was the interviews from the
participants and the analysis conducted by the descriptive statistic method. The findings of the study
were shown that the most of participants were female at the percent of 62.6. The average age of
participants was at 47.76 years old (S.D. =12.95). The 14.9 percent of the whole participants were the
smokers. The 6.3 percent of occupation risk of the respiratory disease. The percentage 6 of regular
mushroom cultivation had the respiratory disease. The 43.7 percent of mushroom cultivation work at
average 7.87 hours per day (S.D. =2.15) which means they work on average 6.21 days a week. The
respiratory protection used among mushroom workers were 53.4 percent. They always used a cloth
masks at the 72.19 percent while some sometimes used a mask at 63.64 percent. The mushroom workers
who had only one symptom of the respiratory disease were at 33.1 percent (95% CI =28.30-38.30), the
most common symptoms are runny nose, allergic to cold and hot weather were 25.1 percent (95% CI =
20.30-30.00). Coughing in the morning was found at 16.6 percent (95% CI =17.20-20.30). The
aforementioned symptoms were of the diseases of the upper respiratory tract, while the following
symptoms indicated that they had problems from the lower respiratory tract, the symptoms of wheezing
was at 2.3 percent (95% CI =0.90-4.30) and difficulty in breathing was at 0.9 percent (95% CI =0.00-2.00).
Therefore, people working in mushroom farms should be continuously monitored for their health effects.
Keyword: Respiratory symptoms, Mushrooms workers, Prevalence.
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บทนํา
ปจจุบันอาชีพเพาะเห็ดกําลังไดรับความนิยมเปนอยางมาก เนื่องจากเห็ด (Mushroom) เปนอาหารเพื่อสุขภาพที่
ไดรับความสนใจจากตลาด (สัญชัย ตันตยาภรณ, 2555) การเพาะเห็ดในปจจุบัน มีขั้นตอนทํางานประกอบไปดวย การเตรียม
วัสดุเพาะ การสรางโรงเรือนเพาะเห็ดหรือปรับสภาพของโรงเรือน การเตรียมเชื้อเห็ด การเพาะและกระตุนใหเกิดดอกเห็ด การ
เก็บ ดอกเห็ด และการทํ าความสะอาดและกําจัดของเสี ยจากกระบวนการผลิต ในกระบวนการเพาะเห็ด มีสิ่ งคุกคามและ
อันตรายจากสภาพแวด ลอมในการทํางานหลายดาน ทั้งอันตรายดานชีวภาพ ไดแก เชื้อราจากสปอรเห็ดและวัสดุเพาะเห็ด
แบคทีเรียและแมลงที่เปนโรคและศัตรูเห็ด (Udompor, 2015) ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพมีอันตราย ไดแก ความรอนและ
ความชื้นสัมพันธที่สูงกวาปกติ (ณรงค เห็นประเสริฐแท และคณะ, 2011) และการระบายอากาศในโรงเพาะที่ไมเหมาะสม
ขณะที่อันตรายจากสิ่งแวดลอมทางเคมี ไดแก การผสมสารเคมีในการผลิตกอนเห็ด การใชสารกําจัดแมลงในการกําจัดศัตรูเห็ด
(Udompor, 2015) สารอินทรียระเหยงาย และกาซคารบอนไดออกไซด (Meklin et al., 2002; Pfeil & Mumma, 1992)
ในขั้นตอนการดูแลใหเชื้อเห็ดเจริญเปนดอกเห็ด และการเก็บดอกเห็ด ตองทํางานอยูในบริเวณโรงเพาะเห็ดเปนระยะเวลานาน
เมื่อเทียบกับขั้นตอนการทํางานอื่น ๆ ทําใหผูเพาะเห็ดมีโอกาสสัมผัสกับสิ่งคุกคามโดยเฉพาะเชื้อรา ซึ่งการสัมผัสดังกลาวทําให
เกิดผลตอระบบทางเดินหายใจ ทําใหมีแนวโนมที่ จะเกิดอาการของโรคระบบทางเดินหายใจมากกวาแรงงานในกลุ มอื่น ๆ
(Odds ratio =9.2 , 95% CI =3.0-28.4) โดยพบวา ความชุกของอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจมีอัตราสูง ถึงรอย
ละ 67 (Hayes & Rooney, 2014) อาการไอเรื้อรังของผูเพาะเห็ด รอยละ 71 มักจะมีอาการไอใน 3 เดือนแรกของการทํางาน
(Tanaka et al., 2002) และมีอัตราการเกิดเกิดโรคปอดภูมิไวเกินคอนขางสูง จากการสัมผัสสปอรเห็ด (Hayes & Rooney,
2014)
ปจจัยที่เกี่ยวของในการทํางานเกี่ยวกับการเพาะเห็ดที่สามารถทําใหเกิดอาการทางระบบทางเดินหายใจ ไดแก ปจจัย
สวนบุคคล ไดแก เพศ ในการรับสัมผัสอนุภาคฝุนของเพศหญิง มีความสัมพันธกับการเกิดโรคหอบหืดในระดับที่สูงกวาเพศชาย
(Schachter et al., 2009) อายุ เชน คนอายุมากมีอาการทางผิดปกติของระบบเดินหายใจสูงกวา คนที่อายุนอย (Tarlo &
Malo, 2013) การสูบบุหรี่มีความสัมพันธกันอยางมากกับอาการไอ มีเ สมหะ และหายใจมีเสียงวี้ด (Osterman, Brochu,
Theriault, & Greaves, 1990) ขณะที่การเจ็บปวยในอดีต จากโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง ทําใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิด
โรคมะเร็งปอด (Samet, Humble, & Pathak, 1986) สวนประวัติการทํางาน พบวา การสัมผัสกับเชื้อราของแรงงานในภาค
เกษตร กอใหเกิดโรคทางเดินหายใจในเกษตรมากกวาอาชีพอื่น ๆ (Dosman et al., 2004) อายุการทํางาน (Bradshaw,
Fishwick, Slater, & Pearce, 1998) ระยะเวลาในการทํางาน และความถี่ในการทํางาน (Lillienberg et al., 2008) การใส
อุปกรณปองกันทางเดินหายใจในสภาพแวดลอมที่มีฝุนและเชื้อรา (Pickrell et al., 1995) มีความสัมพันธกับอาการไอเรื้อรัง
มีเสมหะเรื้อรัง และโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง (Zejda et al., 1993)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผานมา พบวา ผูเพาะเห็ดมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคทางระบบทางเดินหายใจจากการ
สัมผัสกับเชื้อราในพื้นที่ทํางาน (Hayes & Rooney, 2014) และการสัมผัสสปอรของเชื้อราของผูเพาะเห็ด ที่ทําใหเกิดความ
ผิดปกติตอระบบทางเดินหายใจ (Moore, Convery, Millar, Rao, & Elborn, 2005) ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความตองการศึกษา
อาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจของผูเพาะเห็ดในจังหวัดเชียงราย เพื่อใชเปนขอมูลในการเฝาระวังสุขภาพของผูเพาะ
เห็ด และเปนแนวทางในการแกไขปญหาตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาความชุกของการเกิดอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจของผูเพาะเห็ดในจังหวัดเชียงราย

ระเบียบวิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้รูปแบบการศึกษาเปนแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional analytic study) ประชากรที่ศึกษา คือผู
เพาะเห็ดที่เกี่ยวของกับการเพาะเห็ดและปฏิบัติงานในโรงเพาะเห็ดในจังหวัดเชียงราย ใชสูตรหาขนาดกลุมตัวอยางของ W.G.
Cochran ขณะที่มีสัดสวนของความคลาดเคลื่อนเทากับ 67 (Hayes & Rooney, 2014) ขนาดของกลุมตัวอยางที่คํานวณมา
ได คือไมนอยกวา 340 คน วิจัยหาคาความนาจะเปนที่สมาชิกของประชากรจะถูกเลือก จากการแบงกลุมตัวอยางออกเปน
เขตอําเภอ (Area cluster sampling) และทําการสุมตัวอยางอําเภอแบบงาย (Simple Random Sampling) ดวยการจับ
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สลาก โดยหยิบ แบบไมใส คืน หยิบ 3 อําเภอ จาก 18 อําเภอในจังหวัดเชี ยงราย ในอัตราสวน 3 ตอ 1 สุม ได อําเภอพาน
อําเภอพญาเม็งราย และอําเภอเทิง ผูวิจัยจะใชกลุมตัวอยางทั้งหมด จํานวน 350 คน ศึกษาชวงเดือน กุมภาพันธ - มีนาคม
2560
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การศึ กษาครั้งนี้ ใชแบบสัมภาษณ ซึ่งผูวิจัยดัด แปลง มาจาก Standards for the diagnosis and care of
patients with chronic obstructive pulmonary disease. (ATS-1987) (American thoracic society, 1995) และ
แบบสอบถามจากการสอบสวนโรคจากการประกอบอาชี พ และสิ่ ง แวดล อม (แสงโฉม เกิดคล าย, 2550) โดยแบ งเนื้อหา
ออกเปน 4 สวน ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับประวัติการทํางาน สวนที่ 3 การใชอุปกรณปองกัน
ทางเดินหายใจ และสวนที่ 4 อาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ซึ่งแปลผลโดย มีอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ
เพียงหนึ่งอาการขึ้นไป แปลผลไดวา ผูเพาะเห็ดมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ และไดแบงกลุมอาการออกเปน 2
กลุม ประกอบดวย กลุมอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจสวนบน ไดแก มีอาการคัดจมูก จาม หรือน้ํามูกไหล อาการไอ
และมีเสมหะ ขณะที่กลุมอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจสวนลาง ไดแก หายใจมีเสียงวี้ด และอาการหายใจลําบาก
วิธีการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
ผลการวิจัย
จากการศึกษาผูเพาะเห็ดใน จังหวัดเชียงราย จํานวน 350 คน จากพื้นที่อําเภอพาน รอยละ 59.4 อําเภอพญาเม็ง
ราย รอยละ 30.3 และอําเภอเทิง รอยละ 10.3 โดยมีผลสรุปการศึกษา ดังนี้
1. ผลการศึกษาขอมูลสวนบุคคล พบวา ผูเพาะเห็ดสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 62.6 สวนใหญมีอายุในกลุมอายุ
40-59 ป มีมากที่สุด รอยละ 58.6 มีอายุเฉลี่ย 47.76 ป (S.D. =12.95) มีประวัติการสูบบุหรี่ รอยละ 14.9 พบวา ชวงระยะที่
สูบบุหรี่ 20-29 ป มากที่สุด รอยละ 36.5 สูบบุหรี่เฉลี่ยวันละ 9.65 มวน ดานประวัติสุขภาพ พบวา ในหนึ่งปที่ผานมาเคยเปน
โรคทางระบบทางเดินหายใจ รอยละ 6.3 นอกจากนี้ยังพบวา ผูเพาะเห็ดเคยทํางานที่อาจมีผลตออาการผิดปกติของระบบ
ทางเดินหายใจ รอยละ 6 รายละเอียดในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปและอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจของผูเพาะเห็ด) N =350 คน(
ขอมูล

จํานวน
(คน)

รอยละ
(%)

อาการผิดปกติของ
ระบบทางเดินหายใจ

ชาย

131

37.4

41 (31.30)

หญิง

219

62.6

75 (34.24)

> 20 ป

13

3.7

1 (7.69)

เพศ

อายุ
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20-39 ป

72

20.6

24 (33.33)

40-59 ป
≥ 60 ป

205
60

58.6
17.1

70 (34.15)
21 (35.00)

289
52

85.1
14.9

94 (32.52)
22 (42.31)

1-9 ป

7

13.5

3 (42.86)

10-19 ป

11

21.2

4 (36.36)

20-29 ป

19

36.5

7 (36.84)

≥ 30 ป

15

28.8

8 (53.33)

1-9 มวน

22

42.3

7 (31.81)

10-19 มวน

23

44.2

10 (43.48)

≥ 20 มวน

7

13.5

5 (71.42)

ไมเคย

328

93.7

100 (26.17)

เคย

22

6.3

16 (72.73)

(Mean =47.76, S.D. =12.95, Max =80 ป, Min =11 ป)
ประวัติการสูบบุหรี่
ไมสูบบุหรี่
สูบบุหรี่
ระยะเวลาที่สูบบุหรี่ (N =52 คน)

(Mean =21.4, S.D. =10.39, Max =40 ป, Min =2 ป)
จํานวนบุหรี่ที่สูบตอวัน (N =52 คน)

(Mean = 9.65, S.D.=6.14, Max = 40 มวน, Min = 3 มวน)
ประวัติสุขภาพ ภายใน 1 ป เคยเปนโรคทางระบบทางเดินหายใจ

ตารางที่ 1 (ตอ)
รอยละ
จํานวน
(คน)
(%)
ประวัติการทํางาน เคยทํางานที่อาจมีผลตออาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ
ขอมูล

ไมเคย
เคย

329
21

94
6

อาการผิดปกติของ
ระบบทางเดินหายใจ
106 (32.22)
10 (47.62)

2. ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยในการทํางาน พบวา ผูทํางานที่เกี่ยวของกับอาชีพเพาะเห็ดทําเปนงานประจํา รอยละ 43.7
ขณะที่ทําเปนอาชีพเสริม รอยละ 56.3 สวนลักษณะการทํางาน พบวา การผลิตกอนเห็ด มีผูทํางานมากที่สุด รอยละ 98.3
รองลงมาคือ การเก็บดอกเห็ด รอยละ 81.1 ขณะที่อายุการทํางานเพาะเห็ด เฉลี่ย 9.51 ป (S.D. =6.89) ระยะเวลาการทํางาน
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เฉลี่ย 7.87 ชั่วโมงตอวัน (S.D. =2.15) รวมถึง จํานวนวันทํางาน เฉลี่ย 6.21 วันตอสัปดาห (S.D. =1.45) ขณะที่ความถี่ใน
การเขาโรงเรือนเพาะเห็ด พบวา ชวงความถี่ 1-3 ครั้งตอวัน มากที่สุด รอยละ 65.9 รองลงมาคือ ชวงความถี่ 4-6 ครั้งตอวัน
รอยละ 32.2 รายละเอียดในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของขอมูลเกี่ยวกับปจจัยในการทํางานตออาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ
ของผูเพาะเห็ด (N =350 คน)
ลักษณะการทํางาน

จํานวน
(คน)

รอยละ
(%)

อาการผิดปกติของ
ระบบทางเดินหายใจ

153

43.7

53 (34.64)

197

56.3

63 (31.97)

เตรียมวัสดุ
เตรียมโรงเรือน

261
180

74.6
51.4

89 (34.10)
61 (33.89)

ผลิตกอนเห็ด
ดูแลเห็ดในโรงเรือน

344
257

98.3
73.4

114 (33.14)
85 (33.07)

เก็บดอกเห็ด
งานอื่นๆ

284
11

81.1
3.1

95 (33.45)
3 (27.27)

อายุการทํางานเพาะเห็ด
1-9 ป

195

55.7

57 (29.3)

10-19 ป
20-29 ป

104
41

29.7
11.7

37 (35.58)
18 (43.9)

≥ 30 ป

10

2.9

4 (40)

รูปแบบของอาชีพเพาะเห็ด
งานประจํา
อาชีพเสริม
ลักษณะการทํางาน

ตารางที่ 2 (ตอ)
จํานวน
(คน)

รอยละ
(%)

อาการผิดปกติของ
ระบบทางเดินหายใจ

1-5 ชั่วโมง

43

12.3

63 (31.97)

6-8 ชั่วโมง

237

67.7

89 (34.10)

ลักษณะการทํางาน
อายุการทํางานเพาะเห็ด
(Mean =9.51, S.D. =6.89, Max =32 ป, Min =1 ป)
จํานวนชั่วโมงที่เกี่ยวของกับการเพาะเห็ดตอวัน

1270

≥ 9 ชั่วโมง

70

20

61 (33.89)

1-3 วัน

37

10.6

10 (27.03)

4-5 วัน

52

14.9

20 (38.46)

≥ 6 วัน

260

75.5

86 (33.08)

174
85

65.9
32.2

55 (31.61)
29 (34.11)

5

1.89

1 (20)

260

98.48

83 (31.9)

4

1.52

2 (50)

(Mean =7.87, S.D. =2.15, Max =15 ชม., Min =2 ชม.)
จํานวนวันทํางานตอสัปดาห

(Mean =6.21, S.D.=1.45, Max =1 วัน, Min =7 วัน)
ความถี่ในการเขาโรงเรือนเพาะเห็ดตอวัน
1-3 ครั้ง
4-6 ครั้ง
≥ 7 ครั้ง
(Mean =7.87, S.D. =2.15, Max =15 ชม., Min =2 ชม.)
ระยะเวลาการทํางานในโรงเพาะเห็ดตอครั้ง
1–2 ชั่วโมง
3-4 ชั่วโมง

3. การใชอุปกรณปองกันทางเดินหายใจ พบวา ผูเพาะเห็ดมีใชอุปกรณปองกันทางเดินหายใจ รอยละ 53.4 ขณะที่
ชนิด ของอุปกรณปองการทางเดิ นหายใจที่ นิยมใชง านมากที่ สุด คื อ ผ าปด จมู กชนิด ผาชนิด ร อยละ 72.19 รองลงมาคื อ
หนากากอนามัยชนิดกระดาษ รอยละ 28.88 สวนความถี่ในการใชอุปกรณปองกันทางเดินหายใจ พบวา มีการใชบางครั้ง มาก
ที่สุด รอยละ 63.64 อยางไรก็ตามมีการใชทุกครั้ง รอยละ 19.79 รายละเอียดในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของการใชอุปกรณปองกันทางเดินหายใจ ตออาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ
ของผูเพาะเห็ด (N =350 คน)
การใชอุปกรณปองกันทางเดินหายใจ
ไมใช
ใช
ชนิดของอุปกรณปองการทางเดินหายใจ
หนากากกรองอนุภาค
หนากากอนามัยชนิดกระดาษ
ผาปดจมูกชนิดผา
หมวกคลุมหนา
ความถี่ในการใชอุปกรณปองกันทางเดินหายใจ
ใชทุกครั้ง
ใชบอย ๆ

จํานวน
(คน)
163
187

รอยละ
(%)
46.6
53.4

อาการผิดปกติของ
ระบบทางเดินหายใจ
56 (34.36)
60 (32.09)

1
54
135
10

0.53
28.88
72.19
5.35

0
19 (35.19)
43 (31.85)
4 (40)

37
31

19.79
16.58

10 (20.03)
7 (22.58)
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ใชบางครั้ง

119

63.64

43 (36.13)

4. อาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ พบวา อาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจของผูเพาะเห็ดจํานวน
350 คน มีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจที่มีหนึ่งอาการขึ้นไป รอยละ 33.1 (95% CI =28.30-38.30) รายละเอียดใน
ตารางที่ 4 โดยพบอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจในเพศหญิง จํานวน 75 คน จากจํานวนเพศหญิงทั้งหมด 219 คน
รอยละ 34.24 เพศชายพบในอัตราสวนที่ต่ํากวาเล็กนอย รอยละ 31.30 ชวงอายุมากกวาหรือเทากับ 60 ป เปนชวงอายุที่มี
อาการผิดปกติมากที่สุด รอยละ 35 ชวงอายุที่มีอาการผิดปกตินอยที่สุด อยูในชวงอายุนอยกวา 20 ป พบเพียง รอยละ 7.69
สวนการสูบบุหรี่มีอาการผิดปกติ รอยละ 42.31 ชวงระยะเวลาในการสูบบุหรี่มากวาหรือเทากับ 30 ป รอยละ 53.33 จํานวน
บุหรี่ที่สูบตอวัน ชวง 10-19 มวน รอยละ 43.48 และผูเพาะเห็ดเคยเปนโรคทางระบบทางเดินหายใจมากอน 1 ป จํานวน 2
คน ขณะที่ผูเพาะเห็ดเคยเปนโรคทางระบบทางเดินหายใจภายใจ 1 ป จํานวน 16 คน และเคยทํางานที่เสี่ยงตออาการผิดปกติ
ของระบบทางเดินหายใจ จํานวน 10 คน รายละเอียดในตารางที่ 1
จากขอมูลปจจัยในการทํางานตออาการผิ ดปกติของทางเดินหายใจ พบวา ลักษณะงานประจําของผูเพาะเห็ด มี
อาการผิดปกติ รอยละ 34.67 สวนในขั้นตอนการทํางานการเตรียมวัสดุ รอยละ 34.1 ถึงแมวาในขั้นตอนการผลิตกอนจะมี
จํานวนคนทํางานเยอะที่สุด แตพบ รอยละ 33.14 ชวงอายุการทํางาน 20-29 ป รอยละ 43.9 ชวงระยะเวลา 6-8 ชม. รอย
ละ 34.10 ชวงจํานวนวันมากกวาหรือเทากับ 6 วัน จํานวน 86 คน ชวงความถี่ในการเขาโรงเรือนเพาะเห็ด 4-6 ครั้งตอวัน
รอยละ 34.11 และชวงระยะเวลาในโรงเพาะเห็ด 3-4 ชม.ตอครั้ง รอยละ 50 รายละเอียดในตารางที่ 2
อยางไรก็ตามการใช อุป กรณปองกันทางเดิ นหายใจตออาการผิด ปกติข องระบบทางเดิ นหายใจ พบวา การใช
อุปกรณปองกันทางเดินหายใจมีอาการผิดปกติ รอยละ 32.09 เมื่อเทียบกับการไมใช รอยละ 32.09 มีคาใกลเคียงกันมาก
ขณะที่การใชผาปดจมูกชนิดผามี จํานวน 43 คน ที่พบอาการผิดปกติ การใชทุกครั้ง รอยละ 20.3 นอยกวา การใชบางครั้ง
รอยละ 36.13 รายละเอียดในตารางที่ 3
ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจที่มีหนึ่งอาการขึ้นไปของผูเพาะเห็ด (N =350 คน)
อาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจที่มีหนึ่งอาการขึ้นไป
ไมเคย
เคย

จํานวน (คน)

รอยละ (%)

234
116

66.9
33.1

ผลจากการศึกษาอาการผิ ดปกติทางระบบทางเดินหายใจส วนบนและสวนลาง พบวา อาการผิดปกติท างระบบ
ทางเดินหายใจสวนบน มีอาการคัดจมูก จาม หรือน้ํามูกไหลเวลาอากาศเย็น หรืออากาศรอน มากที่สุด รอยละ 25.1 (95%
CI =20.30-30.00) รองลงมา มีอาการไอเมื่อตื่นนอนตอนเชา รอยละ 16.6 (95% CI =17.20-20.30) และอาการมีเสมหะเมื่อ
ตื่นนอนตอนเชา รอยละ 8.9 (95% CI =6.00-12.00) นอกจากนี้ ยังพบวาอาการคัดจมูก จาม หรือน้ํามูกไหลในวันแรกของ
การกลับเขามาทํางานตอนกลางวัน หรือหลังวันหยุดสุดสัปดาห รอยละ 4.6 (95% CI =2.6-6.9) ขณะที่มีอาการไอในวันแรก
ของการกลับเขามาทํางานตอนกลางวัน หรือหลังวันหยุดสุดสัปดาห รอยละ 0.6 (95% CI =0.00-1.40) รายละเอียดใน
ตารางที่ 5
ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละของอาการของระบบทางเดินหายใจสวนบนของผูเพาะเห็ด (N =350 คน)
อาการของระบบทางเดินหายใจสวนบน
คัดจมูก จาม หรือน้ํามูกไหล
มีอาการเวลาอากาศเย็น หรืออากาศรอน ในขณะที่ไมเปนหวัด
มีอาการตอเนื่องกัน เปนเวลา 3 เดือน หรือมากกวาในชวงเวลา 1 ป

จํานวน (คน)

รอยละ (%)

88
8

25.1
2.3
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มีอาการในวันแรกของการกลับเขามาทํางานตอนกลางวัน หรือหลังวันหยุด
มีอาการไอ
ไอเมื่อตื่นนอนตอนเชา
ไอ 4–6 ครั้ง ตอวัน, 4 วัน หรือมากกวาตอสัปดาห
ไอเกือบตลอดเวลาพักตอนกลางวัน หรือเกือบตลอดคืน
ไอตอเนื่องกัน เปนเวลา 3 เดือน หรือมากกวาในชวงเวลา 1 ป
ไอในวันแรกของการกลับเขามาทํางานตอนกลางวัน หลังวันหยุดสุดสัปดาห
มีเสมหะ
มีเสมหะเมื่อตื่นนอนตอนเชา
มีเสมหะเกือบตลอด ทั้งกลางวัน หรือกลางคืน
มีเสมหะมีเสมหะ 2 ครั้ง ตอวัน หรือ มากวา 4 วัน ใน 1 สัปดาห
มีเสมหะตอเนื่องกันเปนเวลา 3 เดือน หรือมากกวาในชวงเวลา 1 ป
มีเสมหะปนเลือด
มีเสมหะปนหนอง

16

4.6

58
4
1
0
2

16.6
1.1
0.3
0
0.6

31
3
5
1
0
0

8.9
0.9
1.4
0.3
0
0

ขณะที่ผลการศึกษาอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจสวนลาง พบวา มีอาการหายใจมีเสียงวี้ด รอยละ 2.3
(95% CI =0.90-4.30) รองลงมา มีอาการหายใจลําบาก รอยละ 0.9 (95% CI =0.00-2.00) นอกจากนี้ยังพบวา อาการหายใจ
มีเสียงวี้ดเกิดขึ้นเกือบตลอดทั้ งเวลากลางวัน หรือเกือบตลอดทั้ งกลางคืน มีจําวน 1 คน ซึ่ง มีจํานวนเท ากับอาการหายใจ
ลําบากเวลาเดินพื้นราบ หรือเดินขึ้นเนิน รายละเอียดในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 จํานวนและรอยละของอาการของระบบทางเดินหายใจสวนลางของผูเพาะเห็ด (N =350 คน)
อาการของระบบทางเดินหายใจสวนลาง
หายใจมีเสียงวี้ด
หายใจมีเสียงวี้ด เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อไมเปนหวัด
หายใจมีเสียงวี้ดเกิดขึ้นเกือบตลอดทั้งเวลากลางวัน หรือ เกือบตลอดทั้งคืน
หายใจลําบาก
เคยมีอาการหายใจลําบาก
เคยมีอาการหายใจลําบาก เฉพาะเมื่อมีอาการเปนหวัด
มีอาการหายใจลําบากเวลาเดินพื้นราบ หรือเดินขึ้นเนิน
เวลาเดินพื้นราบ ตองเดินชากวาคนอายุรุนราวคราวเดียวกัน

จํานวน (คน)

รอยละ (%)

8
1

2.3
0.9

3
0
1
0

0.9
0
0.3
0

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาผูเพาะเห็ด ในจังหวัดเชียงราย มีผูเขารวมการศึกษาจาก 3 อําเภอ คือ อําเภอพาน อําเภอพญาเม็ง
ราย และอําเภอเทิง จํานวน 350 คน ผูเ ขาร วมการศึ กษาสวนใหญเป นเพศหญิ งร อยละ 62.6 เมื่ อเปรีย บเที ยบกับอาการ
ผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ พบวา เพศหญิงมีอัตราการเกิดอาการผิดปกติสูงกวาเพศชายซึ่งสอดคลองกับ Schachter et
al. (2009) และ Tarlo & Malo (2013) ที่พบวาเพศหญิง มีความสัมพันธกับการเกิดโรคหอบหืดในระดับที่สูงกวาเพศชาย
(OR =1.72, 95% CI =0.86-2.58) ขณะที่ผูเพาะเห็ดมีอายุเฉลี่ย 47.76 ป มีอายุมากวา 40 ป มากถึงรอยละ 75.7 ซึ่งเปน
กลุมวัยกลางคนจนถึงวัยผูสูงอายุ มีอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ รอยละ 34-35 สอดคลองกับ Tarlo & Malo
(2013) คนที่อายุมากมีอาการทางระบบเดินหายใจสูงกวาคนที่อายุนอย สวนผูเพาะเห็ดที่มีประวัติการสูบบุหรี่ พบวา มีอาการ
ผิดปกติของระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น เมื่อระยะเวลา และจํานวนบุหรี่ที่สูบเพิ่มขึ้น สอดคลองกับ Osterman et al. (1990)
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การสูบบุหรี่มีความสัมพันธกับอาการไอ มีเสมะ และหายใจมีเสียงวี้ด รวมถึงผูสูบบุหรี่จะมีปญหาไอเรื้อรังเปน 2-3 เทาของคน
ปกติ (Jansen et al., 1999) นอกจากนี้ ผูเพาะเห็ดเคยเปนโรคทางระบบทางเดินหายใจ มีอาการผิดปกติ รอยละ 72.73 ไม
เคยเปนโรค รอยละ 26.17 และเคยทํางานที่เสี่ยงต อผลตออาการผิด ปกติของระบบทางเดินหายใจ รอยละ 47.62 ไมเคย
ทํางานเสี่ยง รอยละ 32.22 ทําใหผูเพาะที่เคยมีประวัติเคยเปนโรค และทํางานเสี่ยงตอโรคระบบทางเดินหายใจมีอัตราการเกิด
อาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจมีคาสูงกวาผูที่ไมเคย สอดคลองกับ Samet et al. (1986)
อยางไรก็ตามปจจัยที่เกี่ยวของกับการทํางาน ผูเพาะเห็ดที่มีอาชีพเพาะเห็ดเปนงานประจํา รอยละ 43.7 มีการเกิด
อาการผิดปกติสูงกวาผูที่ทําเปนอาชีพเสริมเพียงเล็กนอย ขณะที่ลักษณะของงานในขั้นตอนการผลิตกอนเห็ด มีผูทํางานมาก
ที่สุด แตมีการเกิดอาการผิดปกติ ร อยละ 33.14 นอยกวา การเตรีย มวัสดุ รอยละ 34.1 รองลงมาคื อ การเตรี ยมโรงเรือน
รอยละ 33.89 ซึ่งไมสอดคลองกับงานของ Tanaka et al. (2002) ที่พบวาแผนกเก็บเห็ดและบรรจุภัณฑมีความเสี่ยงตอการ
เกิด อาการไอมากวาแผนกอื่น ๆ สวนอายุการทํางานเพาะเห็ด ระยะเวลาการทํางาน จํานวนวันทํ างาน ความถี่ในการเข า
โรงเรือนเพาะเห็ด พบวา ถึงแมวาเวลาในการทํางานจะเพิ่มขึ้น แตการเกิดอาการผิดปกติกลับไมเพิ่มขึ้นตาม ซึ่งไมสอดคลอง
กับ Zejda et al. (1993) ระยะเวลาในการทํางานมีความสัมพันธกับอาการไอเรื้อรัง มีเสมหะเรื้อรัง และโรคหลอดลมอักเสบ
เรื้อรัง
ผูเพาะเห็ดมีการใชอุปกรณปองกันทางเดินหายใจ เมื่อเปรียบเทียบกับการผูที่ไมใช พบวา การเกิดอาการผิดปกติมี
คาตางกันเล็กนอย อาจเนื่องมาจากการเลือกใชอุปกรณปองกันทางเดินหายใจที่ไมเหมาะสม ทําใหไมสามารถปองกันได จาก
การศึกษา ควรใชหนาการกรองอนุภาค ซึ่งมีความเหมาะสมในการปองกันสภาพแวดลอมที่มีฝุนและเชื้อรา (Pickrell et al.,
1995) แตชนิดของอุปกรณปองทางเดินหายใจที่นิยมใชงานมากที่สุดคือ ผาปดจมูกชนิดผาชนิด รอยละ 72.19 รองลงมาคือ
หนากากอนามัยชนิดกระดาษ รอยละ 28.88 พบวามีการใชหนากากกรองอนุภาค เพียง 1 คน เทานั้น นอกจากนี้ ความถี่ใน
การใชอุปกรณปองกันทางเดินหายใจ มีการใชทุกครั้งเพียง 37 คน ซึ่งสอดคลองกับงานของ Kirkhorn & Garry (2000) ที่
พบวา มีคนจํานวนนอยที่ใสอุปกรณปองกันทางเดินหายใจสวนบุคคล ในการทําการเกษตร เพราะวาทําใหรอน ไมสุขสบาย
และไมใชสิ่งที่ทํากันเปนประจํา
สวนความชุกของผูเพาะเห็ดที่มีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจที่มีเพียงหนึ่งอาการขึ้นไปมีจํานวน 116 คน
รอยละ 33.1 (95% CI =28.30-38.30) มีคาต่ํากวา เมื่อเที ยบการศึกษากับ Hayes & Rooney (2014) รอยละ 67 ที่
ทําการศึกษากลุมคนงาน จํานวน 191 คน ในโรงงานเพาะเห็ดกระดุมในประเทศอิหราน ขณะที่การแบงอาการผิดปกติทาง
ระบบทางเดินหายใจสวนบนและสวนลาง พบวา อาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจสวนบน มีอาการคัดจมูก จาม หรือ
น้ํามูกไหลเวลาอากาศเย็น หรืออากาศรอน มากที่สุด รอยละ 25.1 รองลงมา คือ อาการไอเมื่อตื่นนอนตอนเชา รอยละ 16.6
(95% CI =17.20-20.30) ไมสอดคลองกับ Tanaka et al. (2001) ผูเพาะเห็ดมีอาการแพโดยมีอาการ น้ํามูกไหล มีไข ไอ
ในขณะทํางาน รอยละ 70-80 และอาการที่พบมากที่สุด คือ อาการไอ รอยละ 60-70 รองลงมา คือ อาการน้ํามูกไหล รอยละ
30-40 นอกจากนี้ ยัง พบวาอาการคั ดจมูก จาม หรือน้ํามู กไหลในวันแรกของการกลับ เขามาทํางานตอนกลางวัน หรือหลั ง
วันหยุดสุดสัปดาห รอยละ 4.6 (95% CI =2.6-6.9) ขณะที่มีอาการไอในวันแรกของการกลับเขามาทํางานตอนกลางวัน หรือ
หลังวันหยุด สุดสัปดาห รอยละ 0.6 (95% CI =0.00-1.40) สวนอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจสวนลาง พบวา มี
อาการหายใจมีเสียงวี้ด รอยละ 2.3 (95% CI =0.90-4.30) และมีอาการหายใจลําบาก รอยละ 0.9 (95% CI =0.00-2.00)
ซึ่งมีคาต่ํากวา งานของ Tanaka et al. (2001) ที่ติดตามทําการศึกษาเปนระยะเวลา 3 ป จากการใชแบบสอบถาม พบวา ผู
เพาะเห็ดมีอาการหายใจลําบาก รอยละ 16-14
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยดังกลาว ผูวิจัยขอเสนอแนะดังนี้
1. ควรมีการประเมินการรับสัมผัสฝุนหรือเชื้อราในการทํางานเพาะเห็ด เชน ปริมาณฝุนหรือเชื้อราไดรับสัมผัส
ชนิดของฝุนหรือชนิดของเชื้อรา ลักษณะของการสัมผัส เปนตน
2. ควรมีการประเมินสิ่งคุกคามและอันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางาน
3. ควรประเมินขนาดของฟารมเห็ด ซึ่งการเพาะเห็ดจะมีขนาดของฟารมที่หลากหลาย ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และขนาดใหญ ซึ่งแตละขนาดมีการบริหารจัดการฟารมที่แตกตางกัน อาจทําใหขอมูลที่ไดรับมีความคลาดเคลื่อน
4. การเก็บขอมูลที่เกี่ยวกับการเพาะเห็ดควรเลือกฤดูกาลที่ตรงกับการผลิตเห็ดชนิดนั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับชนิดของเห็ด
และศักยภาพของผูเพาะเห็ดในพื้น
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บทคัดยอ
ความกาวหนาของเทคโนโลยี ใ นป จจุบั นและสั ง คมโลกที่ จะกาวเข าสู การเปลี่ ย นแปลงในศตวรรษที่ 21 ทํ าให
การศึกษามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูสอน ผูเรียน มีความพรอมที่จะรองรับเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเขาสูศตวรรษที่ 21 จึงจําเปนตองพัฒนาทักษะดานการเรียนรู ที่สงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนมีความรู ความสามารถ และทักษะที่จําเปน ที่กอใหเกิดการ
เรีย นรู ได ตลอดชี วิต การนําเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมาใชจึงเปนแนวทางหนึ่งที่ จะเป นการพั ฒนาทักษะดาน
คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดการเรียนรูบนเครือขาย เปนการจัดการเรียนรูที่ผสมผสานระหวาง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเครือขายกับทฤษฎีการสอนมาเปนแนวทางในการบริหารจัดการการจัดการเรียนรูโดยนําเนื้อหาใน
รูป แบบของสื่ อผสม การมอบหมายงาน การประเมินผล การแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นระหวางผูเ รีย นและผู สอนกิจกรรม
ดังกลาวผูสอนนําเสนอบนเว็บเพจ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและพัฒนาระบบบริหารการจัดการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต ผูวิจัย
ไดพัฒนาระบบฐานขอมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศ การสรางและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร การเรียนทางเครือขายไร
สาย และการเขียนเว็บเพจที่มีการโตตอบกับผูใชดวยเทคนิคซีจีไอ และโปรแกรมภาษาพีเอชพี
ผลการสรางและพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนผานเครือขายอินเตอรเน็ต ทําใหไดระบบที่ทําหนาที่
บริหารจัดการเรียนการสอนผานเว็บไซต ประกอบดวย หนาหลัก การลงทะเบียน การสมัครเรียน การเขาเรียนและการทดสอบ
ซึ่งเปนเครื่องมืออํานวยความสะดวกใหแกผูสอน ผูเรียน ในการเขาถึงเนื้อหา กิจกรรมตาง ๆ ได
คําสําคัญ: ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนรูบนเครือขาย การเรียนทางเครือขายไรสาย
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Learning Management System via Internet Network
Somruay Apichatibutarapong
Applied Statistics Department, Faculty of Science and Technology, Suansunandha Rajabhat University
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Abstract
The advancement of current technology and the changing world of the 21st century transform the
teaching and learning management model so that teachers are ready to accommodate the economy and
digital society. According to the government's policy to enter the 21st century, learning skills need to be
developed. That results in a change in the teaching-learning style to provide students with the necessary
knowledge skills and brings to life-long learning. The use of communication and information technology is
alternative strategies to improve learning management that combines computer and network technology
with teaching theory as a guideline for managing learning management by incorporating content in the
form of mixed media, assignment, assessment, and exchange of feedback between learner and instructor.
This research aims to create and develop a management system for teaching and learning via the
Internet. The researcher has developed a database system, development of information systems, creating
and developing computer programs for web based learning using CGI techniques and PHP programming.
The result of this research shows the teaching and learning management system over the Internet
consists of the main page, registration, enrollment, attendance and testing. The teaching and learning
management systems are an convenient tools that facilitate the instructor and learners to access the
content and activities.
Keywords: Learning management system, Mobile learning, Web-base learning
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บทนํา
นโยบายการศึกษาสรางโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคํานึงถึงการสรางความ
เสมอภาคและความเป นธรรมใหเ กิด ขึ้นแกประชากรทุ กกลุม และเรง พัฒ นาการใชเ ทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อการศึ กษาให
ทัดเทียมกับนานาชาติโดยใชเปนเครื่องมือในการเรงยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดใหมีระบบการ
เรียนแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติเพื่อเปนกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศนการเรียนรู ใหเปนแบบผูเรียนเปนศูนยกลางและเอื้อ
ใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาเครือขายสารสนเทศเพื่อการศึกษาพัฒนาระบบ “ไซเบอรโฮม” ที่สามารถสงความรูมายัง
ผูเรียนโดยระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สงเสริม ใหนักเรียนทุกระดับชั้นไดใชอุปกรณคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา ขยายระบบ
โทรทัศนเพื่อการศึกษาใหกวางขวาง ปรับปรุงหองเรียนนํารองใหไดมาตรฐานหองเรียนอิเล็กทรอนิกส สถาบันทางการศึกษา
และหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดดําเนินการจัดการเรียนรูเพื่อสนองตอบนโยบายทางการศึกษา สรางโอกาสทางการศึกษา กระจาย
โอกาสทางการศึกษา สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมใหเกิดขึ้นแกประชากรทุกกลุม และเรงพัฒนาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาใหทัดเทียมกับนานาชาติ ยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดใหมีระบบการ
เรียนแบบอิเล็ กทรอนิกส เพื่อดําเนินการจัด การเรียนรูให เกิด ไดในทุกเวลา ทุกสถานที่ และทุกคน เปนกลไกในการเปลี่ย น
กระบวนทัศนการเรียนรูใหเปนแบบผูเรียนเปนศูนยกลางและเอื้อใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)
การจัดการเรียนรูบ นเครือขาย เปนการจัดการเรียนรูที่ผ สมผสานระหวางเทคโนโลยี คอมพิวเตอรและเครือขายกับ
ทฤษฎีการสอนมาเปนแนวทางในการบริหารจัดการการจัดการเรียนรูโดยนําเนื้อหาในรูปแบบของสื่อผสม (Multimedia) การ
มอบหมายงาน การประเมินผล การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเรียนและผูสอนกิจกรรมดังกลาวผูสอนนําเสนอบนเว็บ
เพจ (Webpage) นอกจากนี้ในการจัดการเรียนรูบนเครือขาย ตองมีการพัฒนาผูเรียนในดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)
เปนการพัฒนาทางสติปญญา ใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชา พัฒนาผูเรียนดานจิตพิสัย (Affective Domain)
เปนการพัฒนาความรูสึกนึกคิด เจตคติ คานิยม คุณธรรมและจริยธรรม แกผูเรียน และพัฒนาดานทักษะพิสัย (Psychomotor
Domain) โดยใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติ ทําใหเกิดทักษะและความคลองแคลว (ศิริชัย, 2550)
ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนบนเครือขาย ไดมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนที่มุงพัฒนา
ผูเรียนในดานพุท ธิพิสัยเปนสวนใหญ แตระบบบริหารจัดการการเรีย นการสอนดานจิต พิสัย ยังมีไมหลากหลายและยังขาด
รูปแบบและเครื่องมือในการประเมินองคประกอบของจิตพิสัย เชนพฤติกรรมการเขาสูระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน
การใชทรัพยากรการเรียนรู การทําแบบฝกหัด การทดสอบ การสงงาน เปนตน (สุคนธ, 2556) ดังนั้นเพื่อใหระบบบริหาร
จัดการการเรียนการสอนบนเครือขายสนับสนุนและสงเสริมในการจัดการเรียนการสอนอยางครอบคลุมและเปนไปตามทฤษฎี
การสอนและจัดการเรียนรู ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต จึงควรมีการบริหารจัดการการ
เรียนการสอนทั้งดานพุทธิพิสัยและดานจิตพิสัย
ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนผานเครือขายอินเตอรเน็ต เปนการเตรียมความพรอมทั้งดานโครงสรางพื้นฐาน
ครู บุคลากรทางการศึกษา เครื่องมือตาง ๆ และระบบบริหารจัดการที่จะรองรับการนํา ICT ไปใชในการจัดการเรียนการสอน
ของครู นักเรียน นักศึกษา ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนโครงการที่สอดคลองกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ของรัฐบาลใน 3 ดานประกอบดวย 1) ดานที่ 3 คือ โครงสรางพื้นฐานเพื่อสงเสริมการใหบริการ (Service Infrastructure) ใน
สวนของ การสราง Service Platforms สําหรับใหบริการดานการศึกษาที่อํานวยความสะดวกในการเขาถึงและเผยแพร สื่อ
การเรียนรูดานการศึกษาทั้งครู นักเรียน ผูบริหาร และประชาชนทั่วไป 2) ดานที่ 4 คือ การกระตุนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Economy Promotion) ที่เปน การสราง Digital Content ที่สามารถใชงานผานอุปกรณดิจิทัลตาง ๆ ได
เชน เครื่องคอมพิวเตอร แท็บเล็ต สมารทโฟน หรือในระบบดิจิทัลอื่น ๆ เปนตน 3) ดานที่ 5 คือ การสรางสังคมดิจิทัลที่มี
คุณภาพและการพัฒนาคลังทรัพยากรสารสนเทศของประเทศ (Digital Society & Knowledge Resource) ที่ดําเนินการ
จัดทําคลังขอมูลความรูดิจิทัลที่ดําเนินการนําขอมูล ความรู ขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษามาแปลง/เผยแพรใหอยูใน
รูปแบบดิจิทัล เพื่อสงเสริม อํานวยความสะดวกในการเขาถึงความรูไดดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่กอใหเกิดการเรียนรูไดไมจํากัด
ทั้งนี้ การดําเนินการโครงการนี้เปนการลงทุนที่คุมคา ลดความซ้ําซอนของงบประมาณ โดยการกระจายการเชื่อมโยงขอมูลที่
อยูขององคกรหลักและหนวยงานดานการศึกษาอื่น ๆ ที่กอใหเกิดการมีสวนรวมในการบริหารจัดการและใชงานระบบรวมกัน
ทุกองคกร
ระบบบริหารจัดการการเรีย นการสอนผ านเครื อข ายอินเตอรเน็ตที่ พัฒนา ผูวิจัยไดศึกษาละวิเคราะหเ อกสารและ
งานวิจัย ในดานการจัดการศึกษาโดยนํารูปแบบการจัดการศึกษาในระบบ (Formal Education) การจัดการศึกษานอกระบบ
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(Non-Formal Education) และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) ใชในการจัดการศึกษาแบบอีเลิรนนิง
(E-Learning) โดยที่ ผูเรี ยนสามารถเขาถึงข อมูล (Access) ได ทุกที่ ทุ กเวลา สามารถสร างสภาพแวดลอมเพื่ อการเรี ยนรู
(Context) จากสถานที่ใดก็ตามที่มีความตองการเรียนรู เกิดการรวมมือ (Collaboration) ระหวางผูเรียนกับผูสอน และเพื่อน
รวมชั้ นเรี ยน ทํ าให ผูเรีย นสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ มวัย รุน ด วยจัดการการเรียนการสอนผ านเครือข ายอินเตอรเน็ต
สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริชัย นามบุรี (2550) พงศธร ชัชวัสวิมล (2551) สมรวย อภิชาตบุตรพงศและชูเกียรติ ผุดพรม
ราช (2552) และณัฐพงศ วัฒนศิริพงษ (2554) นอกจากนี้ผูวิจัยไดพัฒนาระบบฐานขอมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศ การ
สรางและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยพัฒนาระบบฐานขอมูลจาก McFadden (1994) การออกแบบฐานขอมูล พัฒนา
จากกิตติ ภักดีวัฒนะกุล และจําลอง ครูอุตสาหะ (2546) และ โอภาส เอี่ยมสิริวงศ (2546) การเรียนทางเครือขายไรสาย
(Mobile Learning) ศึกษาแนวคิด ขอเสนอแนะและการพัฒนาจาก ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2540) UNESCO (2005) Pachler,
Norbert., Bachmair, Ben., Cook, John. (2010) และศึกษาการเขียนเว็บเพจที่มีการโตตอบกับผูใชดวยเทคนิคซีจีไอ และ
โปรแกรมภาษาพี เอชพี (PHP) คือ ภาษาคอมพิวเตอร ในลักษณะ Open source มี โครงสร างและการควบคุ ม คล ายกับ
C/C++ ใชสําหรับจัดทําเว็บไซต และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML โดยมีโครงสรางคําสั่งมาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา
และ ภาษาเพิรล ภาษาพีเอชพี เรียนรูไดงาย นักพัฒนาเว็บไซตสามารถเขีย น เว็บเพจ ที่มี ความตอบโตได อยางรวดเร็ว มี
ความสามารถในการสรางเนื้อหาอัตโนมัติ การจัด การคํ าสั่ง การอานขอมูลจากผูใช การอานข อมูลจากดาตาเบส และการ
ประมวลผล

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อสรางและพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนผานเครือขายอินเตอรเน็ต
ระเบียบวิธีวิจัย
การสรางและระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนผานเครือขายอินเตอรเน็ต มีวิธีดําเนินการวิจัย แบงได 2 สวน คือ
1. สรางระบบและพั ฒ นาระบบบริ ห ารจัด การการเรีย นการสอนผานเครือขายอินเตอร เน็ต เปนการพัฒ นาระบบ
คอมพิวเตอรแมขายโดยใชเว็บเซิรฟเวอรอาปาเช (Apache) ทําหนาที่รองรับการประมวลผลดวยโปรโตคอล HTTP (Hyper
Text Transfer Protocol) ของ World Wide Web ดวยการสรางไฟลที่เปนรูปแบบเว็บเพจใหผูใชงาน โดยใชซอฟตแวรที่ใช
ในการสร างและพัฒ นาโปรแกรมประยุ กต (Application) ดวยโปรแกรมภาษาพี เอชพี (PHP) เมื่อผูใ ชสง ผานคํ าขอสราง
เว็บไซต คําขอดังกลาวจะถูกคนหาใน MYSQL Server ซึ่งเปนซอฟตแวรที่ใชจัดการ ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ และจะนําขอมูล
สงกลับไปยังผูใชโดยผานทางเว็บเซิรฟเวอร
2. การสรางและพัฒนาการจัดการฐานขอมูล ผูวิจัยไดใชโปรแกรม MYSQL Server เปนตัวจัดการฐานขอมูลเชิ ง
สัมพันธ (Relational Database) เนื่องจากเปนโปรแกรมที่ศักยภาพสูง สามารถจัดการฐานขอมูลไดรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
โดยมีขั้นตอนการสรางและพัฒนาระบบฐานขอมูล 4 ขั้นตอน คือ 1) วิเคราะหความตองการของผูใช ในดานรูป แบบการ
จัดเก็บขอมูลของผูเรียน ผูสอน สื่อการเรียนรู ดานฟงกชันการทางานในสวนตางๆ ของโปรแกรม ดานการใชงานของหนาจอ
โปรแกรม 2) การสรางฐานขอมูล ประกอบดวยเครื่องมืออํานวยความสะดวกใหแกผูสอน ผูเรียน ผูดูแลระบบ โดยที่ผูสอนนํา
เนื้อหาและสื่อการสอนขึ้นเว็บไซตรายวิชาตามที่ไดขอใหระบบ จัดไวใหไดโดยสะดวก ผูเรียนเขาถึงเนื้อหา กิจกรรมตาง ๆ ได
โดยผานเว็บ ผูสอนและผูเรียนติดตอ สื่อสารไดผานทางเครื่องมือการสื่อสารที่ระบบจัดไวให ซึ่งจําเปนจะตองจัดเก็บขอมูล
ผูเรียน ผูสอน การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร คลังความรูเพื่อการศึกษา สรางสัมพันธผูเรียน บริหารจัดการผูเรียน เปดพื้นที่
เรียนรูรวมกัน สะทอนความคิดจากการเรีย น วัดผลและประเมินผลการเรียน เปนตน นอกจากนั้นแลวยังมีองค ประกอบที่
สําคั ญ คื อ การเก็บบั นทึกข อมู ล กิจกรรมการเรี ยนของผู เรี ย นไวบ นระบบเพื่ อผู ส อนสามารถนําไปวิเคราะห ติด ตามและ
ประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชานั้นอยางมีประสิทธิภาพ 3) การทดสอบและประเมินผล โดยนําระบบฐานขอมูลเพื่อ
การสรางและพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนผานเครือขายอินเตอรเน็ต ที่ไดพัฒนาขึ้น มาทําการทดสอบเพื่อหา
ขอผิดพลาดตาง ๆ รวมทั้งประเมินความสามารถของระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนผานเครือขายอินเตอรเน็ต และนํา
ผลที่ ไ ด จากการทดสอบ และการประเมิ นมาใช เป นแนวทางในการปรั บ ปรุง ระบบบริ ห ารจัด การการเรี ย นการสอนผ าน
เครือขายอินเตอรเน็ต และสามารถรองรับความตองการของผูใชในดานตาง ๆ ไดอยางถูกตอง และครบถวน
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ผลการวิจัย
ผลการสร างและพั ฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนผานเครื อขายอินเตอรเน็ต ทําให ไดระบบที่ทําหนาที่
บริหารจัดการเรียนการสอนผานเว็บไซต ประกอบดวย หนาหลัก การลงทะเบียน การสมัครเรียน การเขาเรียนและการทดสอบ
1. หนาหลักของระบบบริ หารจัดการการเรียนการสอนผานเครื อขายอินเตอรเน็ต เป นหนาตางที่ ปรากฏเมื่อเขาสู
โปรแกรม เปนสวนแสดงหนาจอหลัก ประกอบดวย แถบแสดงชื่อโปรแกรมดานบน รายละเอียดผูใช และรายการหลัก แสดง
ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ภาพหนาหลักของระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนผานเครือขายอินเตอรเน็ต
2. การเขาสูการทํางานระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนผานเครือขายอินเตอรเน็ต ผูใชตองระบุ อีเมลและ
รหัสผาน กรณีที่เคยลงทะเบียน หรือเลือกปุมลงทะเบียน กรณีที่ยังไมเคยลงทะเบียน กรอกรายละเอียดของผูลงทะเบียนดัง
ภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ภาพรายละเอียดการลงทะเบียน
3. การสมัครเรียน ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตจะแสดงรายชื่อและรายละเอียดของ
หลักสูตร ใหผูเรียนสมัครเรียน ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ภาพรายละเอียดการสมัครเรียน
4. การเขาเรียน เมื่อผูเรียนไดสมัครเขาเรียนในหลักสูตรที่ผูเรียนสนใจ แลวระบบจะแสดงรายชื่อหลักสูตรที่ผูใชงาน
สมัครไว ดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 ภาพรายละเอียดการเขาเรียน
เมื่อผูเรียนตองการที่จะเขาอานเนื้อหานั้น ๆ ใหคลิกปุม
พรอมทั้ง สื่อการเรียนรู ดังภาพที่ 5

ที่ตอทายเนื้อหานั้น ๆ ระบบจะแสดง เนื้อหา

ภาพที่ 5 ภาพรายละเอียดเนื้อหาบทเรียน
5. การทดสอบ เมื่อผูเรียนตองการที่จะเขาทดสอบ สามารถทําไดโดยคลิกปุม
ขอสอบ ซึ่งจะเปนรูปแบบตัวเลือก (ปรนัยบังคับเลือก) ดังภาพที่ 6

ระบบจะแสดง
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ภาพที่ 6 ภาพรายละเอียดแบบทดสอบ
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายในการสรางและพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนผานเครือขายอินเตอรเน็ต
เปนการสรางความพรอมใหกับ ครู บุคลากรทางการศึกษา ในการนําระบบบริหารจัดการที่จะรองรับการนํา ICT ไปใชในการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาตางๆ
ผลจากการวิจัยครั้งนี้ ไดระบบที่ทําหนาที่บริหารจัดการเรียนการสอนผานเว็บ ประกอบดวยเครื่องมืออํานวยความ
สะดวกใหแกผูสอน ผูเรียน ผูดูแลระบบ โดยที่ผูสอนนําเนื้อหาและสื่อการสอนขึ้นเว็บไซตรายวิชาตามที่ไดขอใหระบบ จัดไวให
ไดโดยสะดวก ผูเรียนเขาถึงเนื้อหา กิจกรรมตาง ๆ ไดโดยผานเว็บไซต
ขอเสนอแนะ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนผานเครือขายอินเตอรเน็ต เปนการพัฒนาเริ่มตนในการบริหารจัดการ
เรียนการสอน ควรมีพัฒนาใหผูสอนและผูเรียนติดตอ สื่อสารไดผานทางเครื่องมือการสื่อสาร เชน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
หองสนทนา กระดานถาม - ตอบ เปนตน และควรมีการเก็บบันทึกขอมูล กิจกรรมการเรียนของผูเรียนไวบนระบบเพื่อผูสอน
สามารถนําไปวิเคราะห ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชานั้นอยางมีประสิทธิภ าพ นอกจากนี้ควรมีการ
เผยแพรใหนักศึกษาและผูสนใจไดรูและเขาถึงการใชระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนผานเครือขายอินเตอรเน็ต
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บทคัดยอ
การใชคอมพิวเตอรเปนสื่อในการออกแบบภาพสามมิติเปนสิ่งสําคัญในการในนําเสนอในงานออกแบบ
ตกแตงภายในการสรางภาพกราฟกสามมิติ รูปแบบภาพกราฟกสามมิติจึงมีความจําเปนในการออกแบบ เสนอแบบ เปน
อยางมากในรูปของการนําเสนอลักษณของภาพก็มสี วนจําเปนในการรับรูใหเขาใจในพื้นทีท่ ี่จะออกแบบนั้น จึงมี
วัตถุประสงคคือ 1.เพื่อศึกษากระบวนการและวิธกี ารในการสรางภาพกราฟกสามมิติทชี่ วยในการรับรูเชิงพื้นทีอ่ อกแบบ
ภายในอาคาร 2.เพื่อศึกษารูปแบบภาพกราฟกที่ชวยในการรับรูเชิงพื้นที่ออกแบบภายในอาคารตอกลุมนักออกแบบตกแตง
ภายในกับผูใชภายในอาคาร 3.เสนอแนะนํารูปแบบภาพกราฟกที่ชวยในการรับรูเชิงพื้นทีอ่ อกแบบภายในอาคารตอกลุม
นักออกแบบตกแตงภายในกับผูใชภายในอาคาร วิธีการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาหารูปแบบภาพกราฟกสามมิติที่
ชวยในการสรางความเขาใจในการรับรูเชิงพื้นที่ภายในอาคารตอกลุมนักออกแบบตกแตงภายในกับผูใชภายในอาคาร โดย
วิธีการศึกษาขอมูลจากเอกสาร หนังสือ และงานวิจยั ที่เกีย่ วของ ศึกษาขอมูลโดยการสํารวจภาคสนาม การวิจัยเปนแบบ
เชิงปริมาณและเชิงทดลอง และการทดสอบดวยภาพกราฟกสามมิติในรูปแบบมุมมองที่แตกตาง พรอมแบบสอบถามและ
แบบทดสอบโดยมีปจ จัยในการทดสอบคือปจจัยรูปแบบภาพกราฟกสามมิติ ปจจัยรูปแบบการรับรูเชิงพื้นที่ ปจจัยรูปแบบ
มุมมองของภาพสามมิติ ปจจัยการรับรูความแตกตางของบุคคล วิธีการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม(Simple random
cluster sampling) ไดกาํ หนด มีประชากรกลุมเปาหมายแบงออกเปนสองกลุมในการทดสอบ ประกอบดวยกลุมที่เปนนัก
ออกแบบตกแตงภายใน จํานวน20คน กลุมผูใชอาคารประชากรทั่วไป40คน
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Abstract
he use of computer as a medium for 3D visualization is important in its presentation in
interior design, 3D visualization. The three-dimensional graphic format is so essential to the highly
visual presentation of visual representation that it is essential to understand the area in which it is
designed. So the purpose is 1. To study the processes and methods of creating three-dimensional
graphics that help in the spatial awareness of interior design. 2. To study the graphical model that
helps in the spatial perception of interior design with interior designers and interior users. 3. Introduce
a graphical model that helps in the spatial perception of interior design for the interior design group
with the interior user. Research Methodology This research investigates the three-dimensional graphic
model that helps in interior design. Build understanding of indoor spatial perception among interior
designers with interior users. By studying information from documents, books and research related.
Study data by field survey. Research is quantitative and experimental. And experiment with threedimensional graphics in different view form. Include questionnaires and tests, with test factors being
three-dimensional graphics. Spatial awareness factor Form factor visualization of the three-dimensional
image. Factor of perceived difference of person Simple random cluster sampling was defined as the
target population divided into two groups in the experiment. The group consists of 20 interior
designers, 40 general population
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บทนํา
การใชคอมพิวเตอรเปนสื่อในการออกแบบภาพสามมิติเปนสิ่งสําคัญในการในนําเสนอในงานออกแบบตกแตง
ภายใน การสรางภาพกราฟกสามมิติเปนอีกเครือ่ งมือที่ใชในกระบวนการออกแบบในงานออกแบบตกแตงภายในอาคาร
เปนตัวแทนในการสือ่ สารนําเสนอ และศึกษาความสัมพันธขององคประกอบเชิงพื้นที่มีสวนใหผูใชภายในอาคารมีสวนรับรู
เรียนรูก ารตัดสินใจกอนที่จะสรางโครงการ โดยรูปแบบของภาพ จริง โดยองคประกอบหลัก ของการจําลองแบบ
ภาพกราฟกนัน้ ประกอบดวย 2 สวน คือแบบภาพกราฟกสามมิติจําลอง 3 มิติที่เปนชิน้ งานหลัก และสวนของ
สภาพแวดลอม วิเคราะหแนวคิด การออกแบบในเชิงจินตทัศน (visualization) ซึ่งเปน การมองเห็นภาพของงานออกแบบ
ไดกอ นการกอสรางจริง โดยการทําใหคอมพิวเตอรชวยสรางหุนจําลอง การ ใหแสงเงาที่เหมือนจริง (Bha-trakarn, 2003)
นอกจากนีค้ วามสามารถอันโดดเดนของ การสรางภาพกราฟกสามิติดวยคอมพิวเตอรในสภาพแวดลอม เสมือนเปดโอกาส
ใหผูออกแบบสามารถเลือก นําเสนองานในมุมมองใด ๆ ก็ไดโดยไมมีขอจํากัดและอีกยังสรางความเขาใจแกผูใชงานภายใน
อาคารไดอกี นักออกแบบตกแตงภายในสามารถวิเคราะหและพิจารณาสถาปตยกรรมที่ถกู สรางขึน้ เปนแบบจําลองใน
คอมพิวเตอรไดรอบดาน เสมือนเปนผูเขาไปใชงานภายในสถาปตยกรรมที่สราง เสร็จสมบูรณแลวเพื่อตอบโจทยการใชงาน
ที่กลาวถึง ยอมตองการเครื่องมือทีส่ รางสภาพแวดลอมและจําลององคประกอบทาง กายภาพที่เทียบเคียงกับธรรมชาติได
ใกลเคียงกับความ
รูปแบบภาพกราฟกสามมิติจึงมีความจําเปนในการออกแบบ เสนอแบบ เปนอยางมากในรูปของการนําเสนอ
ลักษณของภาพก็มีสวนจําเปนในการรับรูใหเขาใจในพืน้ ที่ที่จะออกแบบนัน้ ดวยเหตุผลนี้ทาํ ใหเกิดคําถามวา รูปแบบ
ภาพกราฟกสามมิติแบบใดที่จะสามารถสรางความเขาใจในเชิงพื้นที่แกผูใชภายในอาคารและนักออกแบบควรนําเสนอ
มุมมองของภาพกราฟกแบบใดเพือ่ ใหผูใชไดเขาใจและเขาถึงพื้นที่ภายในอาคารไดมากที่สดุ ดวยคําถามในการวิจัยนี้ผูวิจยั
ถึงไดทําการทดสอบหาวาแนวทางการศึกษาการรับรูเชิงพื้นที่ผังพื้นดวยภาพกราฟกสามมิติมีผลตอการนําเสนอมากที่สดุ

วัตถุประสงคของงงานวิจยั
1. เพื่อศึกษากระบวนการและวิธกี ารในการสรางภาพกราฟกสามมิติที่ชวยในการรับรูเชิงพื้นทีอ่ อกแบบภายในอาคาร
ระเบียบวิธีวิจยั
1. วิธกี ารวิจยั การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาหารูปแบบภาพกราฟกสามมิติที่ชวยในการสรางความเขาใจในการรับรู
เชิงพื้นที่ภายในอาคารตอกลุมนักออกแบบตกแตงภายในกับผูใชภายในอาคาร โดยวิธีการศึกษาขอมูลจาก
เอกสาร หนังสือ และงานวิจยั ที่เกีน่ วของ ศึกษาขอมูลโดยการสํารวจภาคสนาม การวิจยั เปนแบบเชิงปริมาณ
และเชิงทดลอง และการทดสอบดวยภาพกราฟกสามมิติในรูปแบบมุมมองทีแ่ ตกตาง พรอมแบบสอบถามและ
แบบทดสอบ การวิจัยนี้มีขนั้ ตอนการดําเนินงานดังนี้
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ขั้นตอนที่1 การรวบรวมขอมูลเบือ้ งตนดวยการทบทวนวรรณกรรมทําการศึกษาการทบทวนวรรณกรรม
ทําการศึกษาเบื้องตนจากเอกสารคนควา ทบทวนแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจยั ที่เกีย่ วของ เพื่อทราบถึงตัวแปร
และวิธกี ารในการวิเคราะหขอ มูล
ขั้นตอนที่2 ศึกษาปจจัยที่ใชหารูปแบบภาพกราฟกที่ชวยในการรับรูเชิงพื้นออกแบบภายในอาคารตอกลุมนัก
ออกแบบตกแตงภายในกับผูใชภายในอาคาร
ขั้นตอนที่3 ทําการประเมินสภาพแวดลอมทางกายภาพเชิงพื้นภายในอาคาร โดยรูปแบบภาพกราฟกสามมิติที่
มีผลตอการรับรูของนักออกแบบตกแตงภายในและผูใชภายในอาคาร ศึกษาพฤติกรรมการรับรูแ ละการใชงาน
ของรูปแบบเชิงพื้นที่ภายในอาคาร ศึกษารูปแบบมุมมองของภาพกราฟกสามมิติ
ขั้นตอนที4่ ศึกษาขั้นตอนกระบวนการรวมถึงวิธีการสรางภาพกราฟกสามมิติในงานออกแบบตกแตงภายใน
เพื่อใชทําการทดสอบการการรับรูเชิงพื้นที่ดว ยภาพกราฟกสามมิติ ที่มีผลตอการรับรูของนักออกแบบตกแตง
ภายในและผูใชภายในอาคาร
ขั้นตอนที่5 ประเมินเพือ่ หารูปแบบปจจัยในการสรางเครือ่ งมือเพื่อใชในการทดสอบ ภาพกราฟกที่ชวยในการ
รับรูเชิงพื้นทีอ่ อกแบบภายในอาคารตอกลุมนักออกแบบตกแตงภายในกับผูใชภายในอาคาร ทดสอบหาคา
ความเชื่อมัน่ ในแบบทดสอบของเครือ่ งมือ (reliability)โดยใชการทดสอบแบบ (IOC: Item Objective
Conguence Index)
ขั้นตอนที่6 สรางเครือ่ งเปนรูปแบบภาพกราฟกสามมิติในประกอบแบบสอบถามและการเก็บขอมูลกับกลุม
ตัวอยาง
ขั้นตอนที่7 ทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการเก็บแบบสอบถาม
ขั้นตอนที่8สรุปผลที่ไดจากการวิเคราะหเพือ่ เสนอแนะแนวรูปแบบภาพกราฟกทีช่ วยในการรับรูเชิงพื้นที่
ออกแบบภายในอาคารตอกลุมนักออกแบบตกแตงภายในกับผูใชภายในอาคาร
แนวคิดและทฤษฏีในการศึกษา
ในการศึกษาวิจัยเรือ่ งแนวทางการศึกษาการรับรูเชิงพื้นที่ผังพืน้ ดวยภาพกราฟกสามมิติมีแนวคิดและทฤษฏีใน
การศึกษา
ประกอบดวย 4 แนวคิดและทฤษฏีในการศึกษา
1. แนวคิดและทฤษฏีในการศึกษาพฤติกรรมการรับรูสภาพแวดลอมทางสถาปตยกรรม ศึกษากระบวนการ
ตอบสนองการรับรูของมนุษย
2. แนวคิดและทฤษฏีความสัมพันธการรับรูเชิงพื้นทีแ่ ละความซับซอนของผังพื้นแนวคิดการรับรูร ูปแบบของ
ผังพื้นและความซับซอนของผังพื้นในงานสถาปตยกรรม
3. แนวคิดและทฤษฏีมุมมองของภาพในการนําเสนอรูปแบบ พื้นฐานการจัดวางองคประกอบของภาพ
กราฟฟก
4. แนวคิดและทฤษฏีกระบวนการสรางภาพกราฟกสามมิติ วิธีการกําหนดรูปแบบภาพกราฟกสามมิติ
กรอบแนวคิดในการวิจัยแนวทางการศึกษาการรับรูเชิงพื้นที่ผังพืน้ ดวยภาพกราฟกสามมิติ
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กลุมตัวอยางและกรณีตัวอยางทีศ่ กึ ษา
วิธีการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม(Simple random cluster sampling) ไดกําหนด มีประชากรกลุมเปาหมายแบงออกเปน
สองกลุมในการทดสอบ ประกอบดวยกลุมที่เปนนักออกแบบตกแตงภายใน จํานวน20คน กลุมผูใชอาคารประชากรทั่วไป
40คน
เครือ่ งมือที่ใชในการวิจยั
เครื่องมือที่ใชในการทดสอบวิจัยแนวทางการศึกษาการรับรูเชิงพื้นที่ผังพืน้ ดวยภาพกราฟกสามมิติเปนวิจัยเชิงปริมาณและ
ทดลองเพื่อใหไดขอ มูลตามปจจัยทีก่ ําหนดในการรับรู โดยแบงออกเปน ปจจัยรูปแบบภาพกราฟกสามมิติ ปจจัยรูปแบบ
การรับรูเชิงพื้นที่ปจจัยรูปแบบมุมมองของภาพสามมิติ ปจจัยการรับรูความแตกตางของบุคคล
ตารางที่1ตารางรูปแบบเครือ่ งมือแนวทางการศึกษาการรับรูเชิงพืน้ ที่ผังพืน้ ดวยภาพกราฟกสามมิติรปู อาคารที่มี
ผังพืน้ ซับซอนนอย
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รูปแบบ
เครื่องมือ
กลุมประชากร
กลุมนักออกแบบ
ตกแตงภายใน

กลุมผูใชภายใน
อาคาร

รูปแบบผังพืน้ ที่มคี วามซับซอนนอย
ภาพกราฟกสามมิติแบบลายเสน
Bird Eye
View

Isometric

ภาพกราฟกสามมิติแบบวัสดุ/สี

Perspective Bird Eye
View

Isometric Perspective

ทดสอบการรับรู้

ทดสอบการรับรู้

จากตารางที่1เครื่องมือแบบทดสอบวัดทางดานกายภาพของภาพกราฟกการรับรูเชิงพืน้ ที่โดยแบงรูปแบบการ
ทดสอบไดแก 6 ชุดการทดลอง
กลุมทดสอบรูปแบบผังพืน้ ที่ซับซอนนอยภาพกราฟกสามมิติแบบรายเสนมุมมอง Bird Eye View
กลุมทดสอบรูปแบบผังพืน้ ที่ซับซอนนอยภาพกราฟกสามมิติแบบรายเสนมุมมอง Isometric
กลุมทดสอบรูปแบบผังพืน้ ที่ซับซอนนอยภาพกราฟกสามมิติแบบรายเสนมุมมอง Perspective
กลุมทดสอบรูปแบบผังพืน้ ที่ซับซอนนอยภาพกราฟกภาพกราฟกสามมิติแบบวัสดุ/สี มุมมองBird Eye View
กลุมทดสอบรูปแบบผังพืน้ ที่ซับซอนนอยภาพกราฟกภาพกราฟกสามมิติแบบวัสดุ/สี มุมมอง Isometric
กลุมทดสอบรูปแบบผังพืน้ ที่ซับซอนนอยภาพกราฟกภาพกราฟกสามมิติแบบวัสดุ/สี มุมมอง Perspective
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ตารางที2่ ตารางรูปแบบเครื่องมือแนวทางการศึกษาการรับรูเชิงพืน้ ที่ผังพืน้ ดวยภาพกราฟกสามมิติรูปอาคารที่มี
ผังพืน้ ซับซอนมาก
รูปแบบ
รูปแบบผังพืน้ ที่มคี วามซับซอนมาก
เครื่องมือ
ภาพกราฟกสามมิติแบบลายเสน
ภาพกราฟกสามมิติแบบวัสดุ/สี
กลุมประชากร

Bird Eye
View

กลุมนักออกแบบ
ตกแตงภายใน

กลุมผูใชภายใน
อาคาร

Isometric

Perspective Bird Eye
View

Isometric Perspective

ทดสอบการรับรู้

ทดสอบการรับรู้

จากตารางที่1เครื่องมือแบบทดสอบวัดทางดานกายภาพของภาพกราฟกการรับรูเชิงพืน้ ที่โดยแบงรูปแบบการทดสอบ
ไดแก 6 ชุดการทดลอง
กลุมทดสอบรูปแบบผังพืน้ ที่ซับซอนมากภาพกราฟกสามมิติแบบรายเสนมุมมอง Bird Eye View
กลุมทดสอบรูปแบบผังพืน้ ที่ซับซอนมากภาพกราฟกสามมิติแบบรายเสนมุมมอง Isometric
กลุมทดสอบรูปแบบผังพืน้ ที่ซับซอนมากภาพกราฟกสามมิติแบบรายเสนมุมมอง Perspective
กลุมทดสอบรูปแบบผังพืน้ ที่ซับซอนมากภาพกราฟกภาพกราฟกสามมิติแบบวัสดุ/สี มุมมองBird Eye View
กลุมทดสอบรูปแบบผังพืน้ ที่ซับซอนมากภาพกราฟกภาพกราฟกสามมิติแบบวัสดุ/สี มุมมอง Isometric
กลุมทดสอบรูปแบบผังพืน้ ที่ซับซอนมากภาพกราฟกภาพกราฟกสามมิติแบบวัสดุ/สี มุมมอง Perspective

อภิปรายผลการศึกษา
การนําเสนอบทความวิจยั ในครั้งนี้ผวู ิจัยไดนาํ เสนอในสวนศึกษาวัตถุประสงคขอที1่ และขอที2่ โดยในการศึกษา
วัตถุประสงคขอ ที่ 1 เพื่อศึกษากระบวนการและวิธกี ารในการสรางภาพกราฟกสามมิติที่ชวยในการรับรูเชิงพื้นทีอ่ อกแบบ
ภายในอาคาร ผูวิจัยได แนวคิดในกระบวนการนําเสนอการสรางภาพกราฟกสามิติ แบงออกเปนปจจัยทีส่ ําคัญไดแกปจจัย
ดาน รูปแบบภาพกราฟกสามมิติที่เปนรูปแบบลายเสนกับรูปแบบกราฟกที่เปนรูปแบบที่มีวัสดุและสีเปนตัวกําหนด
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นอกจากนี้มปี จจัยดานมุมมองที่ชวยในการเขาใจการรับรูเชิงพื้นที่ ไดแบงมุมมองออกเปนสามรูปแบบได มุมมองที1่
มุมมองดานBird Eye View มุมองที่2 มุมมองดาน Isometric มุมมองที่ 3 มุมดาน Perspective
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หลักการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑผลิตภัณฑเซรามิกซึ่งเปนผลิตภัณฑ
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ของชุมชนหาดสมแปน
จังหวัดระนองทีเ่ ขาถึงกลุมเปาหมาย
1

ตนฝน ทรัพยนิรันดร
วิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, กรุงเทพมหานคร
โทร 02 160 1350 E-mail : tonphon@gmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหลักการออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑเซรามิก ซึ่งเปนผลิตภัณฑหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑของชุมชนหาดสมแปน จังหวัดระนองที่ตรงตามความตองการของกลุมเปาหมายและเพื่อนําขอมูลและความรูที่
ไดไปใชในการพัฒนาผลิตภัณฑเซรามิก ซึ่งเปนผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของชุมชนหาดสมแปน จังหวัดระนอง ซึ่ง
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ที่จะสัมภาษณเชิงลึก (InDepth Interview) ผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบบรรจุภัณฑ จํานวน 2 คน รวมถึงการทําแบบสอบถาม (Questionnaire)
จากกลุมตัวอยางที่ไมมีขอจํากัด จํานวน 200 คน เพื่อตรวจสอบความพึงพอใจและความคิดเห็นของกลุมเปาหมาย นอกจากนี้
ยังมีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากการหาความแตกตางของแบบบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑเซรามิกของชุมชน
หาดสมแปน จังหวัดระนอง ผลการวิจัยพบวา ผลิตภัณฑเซรามิกของชุมชนหาดสมแปน จังหวัดระนองยังไมมีชื่อผลิตภัณฑ ยัง
ไมมีตราสัญลักษณของผลิตภัณฑและยังไมมีบรรจุภัณฑที่ชวยดึงดูดใจและกระตุนยอดขาย จึงตองมีการประชุมวางแผนภายใน
ชุมชนหาดสมแปน จังหวัดระนองถึงการออกแบบเอกลักษณและตัวตนที่ตองการสื่อสารผานผลิตภัณฑเซรามิก โดยความ
ตองการของกลุมเปาหมายตอการออกแบบบรรจุภัณฑสินคาเซรามิก สวนใหญตองการใหบรรจุภัณฑออกมาสวย เก็บไวใชได
นาน รองลงมา คือ ดูสมัยใหม ขนาดกะทัดรัด สีธรรมชาติ นารัก ตามลําดับ
การออกแบบบรรจุภัณฑแนะนําวาหลักการออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑเซรามิก ซึ่งเปนผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ (OTOP) ของชุมชนหาดสมแปน จังหวัดระนอง 1) ควรมีการตั้งชื่อไมเกิน 3 พยางค 2) ควรมีการออกแบบตรา
สัญลักษณ 3) ควรมีจุดแข็ง 4) ควรมีการวางเปาหมายที่ชัดเจน 5) ควรมีการใชหลักการระหวางคูที่ 1 คือ ประโยชนใชสอยกับ
การใชงาน คูที่ 2 คือ วัสดุกับกรรมวิธีการผลิต คูที่ 3 คือ ขนาดสัดสวนและโครงสราง คูที่ 4 คือ สีกับพื้นผิว 6) ควรมีการ
รวมงานกับระหวางหนวยธุรกิจ
คําสําคัญ: ออกแบบ, บรรจุภัณฑ, หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ, เซรามิก, หาดสมแปน, ระนอง
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Principles of Packaging Design for Ceramic Productwhich is
One Tambol One Product (OTOP) of Hadsompan,
Ranong Provinceto Reach Target Group
Abstract
The objectives were to study the principles of packaging design for ceramic product which is OTOP
of Hadsompan, Ranong province to reach target group and to take the information and knowledge to
develop ceramic product of Hadsompan, Ranong province. This research is qualitative research which
contains survey research from in-depth interview of 2 experts about packaging design and questionnaire
for 200 unimpeded samplings to check target group’s satisfaction and opinion. Moreover, there is content
analysis to find the difference of Hadsompan’s ceramic product. The result indicates that Hadsompan’s
ceramic product has no product’s name, no logo and no attractive packaging to boost sales. There
should be planning meeting in Hadsompan, Ranong province to design their identity and self that they
would like to communicate through ceramic products. Mostly the demand of target group requires
beauty and endurance, then modernity, compactness, natural colors and cute repectively.
For packaging design, the experts suggested that 1) the product’s name should be within 3
syllables 2) there should be product’s logo 3) there should be the strength 4) there should be cleared
goal 5) there should be paired principles of usefulness and usage, material and production process, shape
and structure, color and texture 6) there should be B2B (Business to Business) with others.
Keywords: Design, Packaging, One Tambol One Product, Ceramic, Hadsompan, Ranong
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บทนํา
โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (One Tambon One Prpduct : OTOP) เปนหนึ่งในนโยบายสําคัญของรัฐบาล
ที่มีเปาหมายมุงเนนใหแตละชุมชนไดนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการพัฒนาสินคาโดยภาครัฐ พรอมที่จะเขาชวยเหลือในดาน
ความรูสมัยใหม และการบริหารจัดการ เพื่อเชื่อมโยงสินคาจากชุมชน สูตลาดทั้งในและตางประเทศ ดวยระบบรานคา
เครือขาย และอินเตอรเน็ต และเพื่อสงเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาทองถิ่น สรางชุมชนที่เขมแข็ง พึ่งตนเองได ให
ประชาชนมีสวนรวมในการสรางงาน สรางรายได ดวยการนําทรัพยากร ภูมิปญญาในทองถิ่น มาพัฒนาเปนผลิตภัณฑและ
บริการที่มีคุณภาพ มีจุดเดนและมีมูลคาเพิ่ม เปนที่ตองการของตลาดทั้งใน และตางประเทศ สอดคลองกับวัฒนธรรม และวิถี
ชีวิตทองถิ่น โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑจึงถือเปนโครงการที่เปนประโยชนอยางมากตอชุมชนและทองถิ่นตางๆใน
ประเทศไทย
ตําบลหาดสมแปน จังหวัดระนอง ก็เปนอีกชุมชนหนึ่งที่มีการสรางผลิตภัณฑของชุมชนที่มาจากทรัพยากรในทองถิ่น
และภูมิปญญาทองถิ่นเขารวมในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑที่นาสนใจจํานวนมาก ตัวอยางเชน ไมกวาดดอกหญา (ดอก
ออ) สบูน้ําแรที่มีสวนผสมของผลไมและพืชสมุนไพรตางๆ สเปรยน้ําแร ซึ่งน้ําแรก็เปนสิ่งที่ขึ้นชื่อสําหรับจังหวัดระนอง
นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑจากเซรามิกที่ผลิตดินขาวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดระนอง
หากแตการทําใหผลิตภัณฑของแตละตําบลหรือชมชนใหเขาถึงกลุมเปาหมาย เปนที่ยอมรับและประสบความสําเร็จ
ทางดานการขายนั้น มีหลายปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการเขาถึงกลุมเปาหมาย นอกจากคุณสมบัติและความงามของตัว
ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) สถานที่จัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการขาย (Promotion) แลว อีกปจจัยที่มี
สวนสําคัญตอการเขาถึงกลุมเปาหมายของผลิตภัณฑก็คือการออกแบบบรรจุภัณฑ (Packaging) ใหนาสนใจและสามารถดึงดูด
ใจกลุมเปาหมายซึ่งเปนกลยุทธทางการตลาดแบบ 5P ที่สําคัญในปจจุบัน
ผูวิจัยไดรับทุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและไดมีโอกาสไปจัดโครงการบริการวิชาการใหกับชุมชนใน
ตําบลหาดสมแปน จังหวัดระนองในปพ.ศ. 2557-2558 มาเปนเวลา 2 ปติดตอกัน จึงไดทําความรูจักกับชาวบานและชุมชน
หาดสมแปน จังหวัดระนองมาประมาณหนึ่ง ผลิตภัณฑที่ผูวิจัยสนใจศึกษาโดยเฉพาะในประเด็นของการออกแบบบรรจุภัณฑ
คือ ผลิตภัณฑเซรามิก เนื่องจากเปนผลิตภัณฑที่มีศักยภาพในการสรางรายไดใหกับชุมชนไดดี ซึ่งสถาบันการศึกษาหลายแหง
ไดมามีสวนชวยในการปรับปรุงและพัฒนาตัวผลิตภัณฑเซรามิกไปแลว แตยังไมเคยมีสถาบันการศึกษาใดเขาไปชวยเหลือใน
เรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ ผูวิจัยจึงเลือกที่จะศึกษาหลักการออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑเซรามิกของชุมชนหาดสม
แปน จังหวัดระนองที่เขาถึงกลุมเปาหมายโดยเฉพาะ
ผูวิจัยจึงเห็นวาควรมีการศึกษาหลักการออกแบบบรรจุภัณฑที่เขาถึงกลุมเปาหมายของผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ (OTOP) ชุมชนหาดสมแปน จังหวัดระนอง ซึ่งผลิตภัณฑที่ผูวิจัยตองการศึกษาในครั้งนี้ก็คือผลิตภัณฑเซรามิก
เพื่อใหรูจักและเขาใจหลักการออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑเซรามิกของชุมชนหาดสมแปน จังหวัดระนองที่ตรงตามความ
ตองการของกลุมเปาหมายและสามารถพัฒนาประสิทธิภาพของหลักการออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑเซรามิกของชุมชนหาด
สมแปน จังหวัดระนองที่ตรงตามความตองการของกลุมเปาหมายไดในอนาคต
ในการออกแบบบรรจุภัณฑ นักออกแบบตองคํานึงถึงศาสตรและศิลปสําหรับใชแกปญหาการออกแบบบรรจุภัณฑแต
ละดานใหเกิดผลลัพธการออกแบบบรรจุภัณฑที่มีประสิทธิภาพ ในการบรรลุวัตถุประสงคหลักของบรรจุภัณฑสองขอคือ การ
ออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑ และการออกแบบกราฟกบรรจุภัณฑ ที่ลวนมีรายละเอียดที่ตองคํานึงถึงทฤษฎีและหลักการที่
เกี่ยวของ
ขอกําหนดในการออกแบบโครงการบรรจุภัณฑ
1. ชนิดของวัสดุมีความเหมาะสม ปองกันสินคาไดตลอดอายุการวางขาย
2. รูปแบบกลมกลืนสอดคลองกับสินคา
3. ขนาดพอดีและสามารถรับน้ําหนักสินคาได
4. การขึ้นรูป การบรรจุ เปด-ปดสะดวก ไมยุงยาก
ขั้นตอนในการออกแบบบรรจุภัณฑ ไดแก
1. กําหนดกลุมเปาหมาย ถือเปนเรื่องสําคัญของการออกแบบบรรจุภัณฑเพราะกลุมเปาหมายสามารถสงผลกระทบ
ตอผลิตภัณฑไดโดยตรง ผูประกอบการจะตองศึกษาและเรียนรูความตองการของตลาดและความตองการของผูบริโภค โดย
กําหนดกลุมเปาหมายใหชัดเจน เพื่อที่จะไดสามารถออกแบบบรรจุภัณฑใหตรงตอความตองการของกลุมเปาหมายใหมาก
ที่สุด ตัวอยาง กลุมเปาหมาย เชน วัยรุน วัยทํางาน แมบาน เด็ก ฯลฯ เปนตน
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กลุมเปาหมายที่ไดยกตัวอยางนี้ นอกจากจะมีความสนใจและความตองการที่แตกตางกันแลวกลุมเปาหมายเดียวกัน
แตชวงอายุตางกันและมีสถานะทางสังคมที่แตกตางกัน ก็ยอมมีความตองการแตกตางกันดวยเชนกัน ซึ่งทําใหลักษณะของ
บรรจุภัณฑก็ตองมีความแตกตางกันไปตามกลุมเปาหมายนั้นๆ หรือบางครั้งผลิตภัณฑบางอยางผลิตขึ้นมาเพื่อผูบริโภคกลุม
หนึ่ง แตผูบริโภคอีกกลุมหนึ่งกลับเปนผูเลือกและตัดสินใจซื้อ เชน อาหารเสริมสําหรับเด็กหรือ นมผงสําหรับทารก จะเห็นได
วาผลิตภัณฑเหลานี้ ทารกและเด็กมิไดเปน ผูเลือกซื้อ แตผูเลือกและตัดสินใจซื้อกลับเปนผูปกครอง
ซึ่งเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวากอนการออกแบบบรรจุภัณฑผูประกอบการจําเปนตองกําหนดกลุมเปาหมาย เพื่อ
ทําการศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายอยางละเอียดรอบครอบ และคนหาวิธีวาจะออกแบบอยางไรใหบรรจุภัณฑของ
ทานสามารถดึงดูดความสนใจของผูบริโภคตามกลุมเปาหมายใหตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑของทาน
2. กําหนดชื่อตราสินคา (Brand) ตราสินคาใชเปนชื่อหรือเครื่องหมายสําหรับการเรียกขาผลิตภัณฑ ผูประกอบการ
จะตองทําการกําหนดชื่อตราสินคาใหเรียบรอยกอนการออกแบบบรรจุภัณฑ โดยกําหนดใหชื่อตราสินคามีความเปนเอกลักษณ
ชัดเจน นาสนใจ ที่สําคัญจะตองเปนที่จดจําไดงายแกผูบริโภคตราสินคาที่ดีนั้นสามารถยกตัวอยางไดดังนี้ คือตั้งตามชื่อเจาของ
กิจการ ตั้งตามความเชื่ออันเปนมงคล ตั้งตามแหลงที่มาของผลิตภัณฑ หรือตั้งโดยการผสมคําที่มีความหมายใหเกิดเปนคําใหม
ที่มีเอกลักษณ ฯลฯ เปนตน
ลักษณะที่ดีของตราสินคาที่ดี
- สั้น กะทัดรัด จดจําไดงาย ออกเสียงไดงายมีความโดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะตัว
- แปลเปนภาษาตางประเทศไดงายมีความหมายที่เหมาะสม
- สามารถบอกถึงคุณสมบัติที่สําคัญของผลิตภัณฑ
- สอดคลองกับคานิยมและวัฒนาธรรมของกลุมลูกคาเปาหมายสามารถนําไปจดทะเบียนการคาไดตองไมซ้ํากับ
ของเดิมที่มีอยู
3. วัสดุที่ใชทําบรรจุภัณฑ วัสดุมีความจําเปนอยางยิ่งตอการออกแบบบรรจุภัณฑ การที่ผูประกอบการตัดสินใจวา
จะใชวัสดุอะไรมาผลิตเปนบรรจุภัณฑนั้น ทานควรคํานึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภค ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม และ
คุณสมบัติของวัสดุแตละประเภท ที่จะนํามาผลิตบรรจุภัณฑเปนสําคัญ เนื่องวัสดุแตละชนิดแตละชนิดจะมีคุณสมบัติที่เปน
ขอดีและขอเสีย ในการคุมครองผลิตภัณฑใหคงคุณภาพ การยืดอายุผลิตภัณฑ และการนํากลับมาใชใหม(Recycle) ที่แตกตาง
กันไป หากทานเลือกใชวัสดุไมถูกตองนอกจากจะทําใหเกิดผลกระทบตอตัวผลิตภัณฑ ผูบริโภคและสิ่งแวดลอมแลว ยังเปน
สาเหตุใหเกิดตนทุนในการผลิตบรรจุภัณฑที่เพิ่มขึ้นอีกดวย
4. รูปทรง บรรจุภัณฑ ที่มีรูปรางสวยงาม สามารถสรางความประทับใจใหกับผูบริโภค ถึงแมผูบริโภคจะยังมิไดสัมผัส
กับตัวผลิตภัณฑที่อยูภายใน รูปทรงของบรรจุภัณฑสามารถสรางความเปนเอกลักษณได กลาวคือเมื่อผูบริโภคเห็นรูปทรง
สามารถรับรูไดทันทีวาเปนผลิตภัณฑอะไรและมีชื่อตราสินคาอะไร หรือจะเปนผลิตภัณฑเดียวแตกตางกันที่ชื่อตราสินคา
5. สีสันและกราฟฟค สีสันและกราฟฟคนี้คือการรวมของการใชสัญลักษณ ตัวอักษร ภาพประกอบ ลวดลายและ
พื้นผิว ซึ่งสวนประกอบทั้งหมดสามารถบงบอกถึงชื่อตราสินคา ลักษณะผลิตภัณฑ ที่บรรจุอยูภายในไดและสามารถแสดงถึง
แหลงที่มาของผลิตภัณฑไดดวย
การออกแบบบรรจุภัณฑ สีนับวาเปนองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่ง เพราะสีเปนสิ่งที่มีผลตอประสาทสัมผัส เปน
เครื่องดูดความสนใจทําใหเกิดความรูสึกอยากจับตองอยากสัมผัส โดดเดน
ความหมายของสี
- เมื่อตองการความสงบและการพักผอนจะใชสีฟาและสีขาว
- เมื่อตองการความสําคัญจะไดแก สีมวง แดงองุน และขาว เหลืองทองคํา และดํา
- เมื่อตองการความงดงาม ใชสีซึ่งเขากันอยางกลมกลืน และสมดุลย
- เมื่อตองการความรื่นรมยใหใชสีฟาออน ฟากับขาว หรือขาวกับแดง
- เมื่อแตละตลาดมีลักษณะพิเศษของตนขึ้นอยูกับรสนิยม ชนผิวสีไมนิยมสีน้ําตาลไหม แตจะชอบสีเหลือง ชาว
ตะวันออกชอบสีสดใสสวาง
ขอควรคํานึงในการเลือกใชสีบนบรรจุภัณฑ
- สีบรรจุภัณฑที่เลือกใชควรกระตุนประสาททั้ง 5 เพื่อทําใหเกิดความอยากซื้อ
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- สีที่ใชควรเปนสีที่จํางาย สามารถทําใหนึกถึงยี่หอหรือผลิตภัณฑนั้นๆ ไดทันที ใชสีจดจําไดงายดีกวาใชสีแปลกๆ ไม
คุนตา
- ถาการขายเปนลักษณะแบบชวยตนเอง สีแทเปนสีที่ควรเลือกใช สําหรับการขายแบบตัวตอตัว ก็ควรเลือกสีที่
แตกตางกันไป สีสวางหรือสีที่คลายๆ กันมักใหความรูสึกที่ดี สีนุมๆ เหมาะกับสินคาราคาคอนขางสูง
- สีที่ใชบนบรรจุภัณฑควรเปนสีที่เหมาะกับผูบริโภคในทุกๆ สถานการณที่ผูบริโภคนํามาใชงาน
- การเลือกใชสีควรเลือกตามลักษณะของลูกคา เพศ สังคม เศรษฐกิจ สภาพภูมิประเทศ ที่ตั้งลักษณะตลาด
- แสงที่ใชในรานคา ซุปเปอรมารเก็ต ก็ตองนํามาพิจารณาดวย เพราะแสงไฟที่แตกตางกันก็สามารถเปลี่ยน
ความรูสึกตอสีได
- การเลือกใชสีประกอบบนบรรจุภัณฑ 2 – 3 สีที่เราคุนเคย ไดผลดีกวาใชสีแปลก
- สีที่เลือกใชบนบรรจุภัณฑควรใชสีเพื่อทําการเนนสวนที่ตองการจะเนนใหเดนชัด นอกจากนั้นใชสีที่สามารถดึงดูด
ไดรองๆ ลงมาตามลําดับความสําคัญ
- สีที่เลือกควรเขากันไดกับวัสดุที่เลือกใชดวย
- สีของผลิตภัณฑและสีของบรรจุภัณฑควรเขากันไดดี มิฉะนั้นจะเกิดความขัดแยงเกิดขึ้น เมื่อเปดสินคาออกจาก
บรรจุภัณฑ
- สีที่เลือกใชจะตองดูดีเมื่อพิมพขาว–ดําหรือออกทีวีขาว-ดําหรือลงนิตยสารอื่นๆดวย
- ขอจํากัดดานราคามีผลในการกําหนดขอบเขตของสีดวย
- การใชสีที่ไมถูกตองทําใหดูนาเบื่อและกลายเปนสิ่งสงเสริมคูแขงได
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาหลักการออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑเซรามิก ซึ่งเปนผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของชุมชน
หาดสมแปน จังหวัดระนองที่ตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย
2. เพื่อนําขอมูลและความรูที่ไดไปใชในการพัฒนาผลิตภัณฑเซรามิก ซึ่งเปนผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของ
ชุมชนหาดสมแปน จังหวัดระนอง
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูวิจัยไดแบงระเบียบวิธีวิจัยออกเปน 2 สวน
ดังตอไปนี้
1. การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ดวยการทําแบบสอบถาม (Questionnaire) ไดผลความพึงพอใจและ
ความคิดเห็นของกลุมเปาหมายและทัศนคติตอผลิตภัณฑ จากกลุมตัวอยางในแบบสุม (Random Sampling) จํานวน 200 คน
ผานระบบออนไลนและการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) ไดรับความคิดเห็นและความรูจากผูเชี่ยวชาญทางดานการ
ออกแบบบรรจุภัณฑแบบรายบุคคล จํานวน 2 คน
2. การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis Result) 0kdการเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเนื้อหาจาก
บรรจุภัณฑของผลิตภัณฑเซรามิก ซึ่งเปนผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ของชุมชนหาดสมแปน จังหวัดระนอง
นอกจากนี้ยังจะมีการวิเคราะหเนื้อหาจากการศึกษากระแสสังคมเกี่ยวกับบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑเซรามิกของชุมชนหาดสม
แปน จังหวัดระนอง
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเชิงสํารวจจากการทําการวิจัยเชิงสํารวจดวยการทําแบบสอบถามกลุมตัวอยางทั่วไปโดยไมมีขอจํากัด
จํานวน 200 คน โดยไดแนบภาพตัวอยางผลิตภัณฑเซรามิกของชุมชนหาดสมแปน จังหวัดระนองใหกลุมตัวอยางใชเปนปจจัย
ในการพิจาณาเพื่อตอบคําถาม กลุมตัวอยางเปนเพศชาย จํานวน 82 คน (รอยละ 41) และเปนเพศหญิง จํานวน 118 คน
(รอยละ 59)
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โดยอายุของกลุมตัวอยางจํานวนมากที่สุดเปนกลุมอายุ 26-35 ป จํานวน 123 คน (รอยละ 61.5) กลุมอายุ 16-25 ป
จํานวน 36 คน (รอยละ 18) กลุมอายุ 36-45 ป จํานวน 23 คน (รอยละ 11.5) กลุมอายุ 46-55 ป จํานวน 11 คน (รอยละ
5.5) กลุมอายุสูงกวา 55 ป จํานวน 7 คน (รอยละ 3.5)
ในประเด็นของระดับการศึกษา กลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 110
คน (รอยละ 55) รองลงมาจบการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี จํานวน 76 คน (รอยละ 38) และมีกลุมตัวอยางที่จบ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทาจํานวน 14 คน (รอยละ 7)
สวนรายไดตอเดือนของกลุมตัวอยางสวนใหญอยูที่มากกวา 30,000 บาทตอเดือน จํานวน 69 คน (รอยละ 34.5)
20,000-30,000 บาทตอเดือน จํานวน 50 คน (รอยละ 25) 10,000-20,000 บาทตอเดือน จํานวน 45 คน (รอยละ 22.5) ต่ํา
กวา 10,000 บาทตอเดือน จํานวน 36 คน (รอยละ 18)
เมื่อสอบถามถึงเหตุผลสําคัญในการพิจารณาหากจะซื้อสินคาเซรามิก โดยกลุมเปาหมายสามารถตอบไดมากกวา 1
ขอ สวนใหญตอบวาเหตุผลแรก คือ การออกแบบ (รูปทรง/สีสัน) จํานวน 157 คน (รอยละ 79.3) ประโยชนการใชงาน
จํานวน 145 คน (รอยละ 73.2) ราคา จํานวน 103 คน (รอยละ 52) บรรจุภัณฑ จํานวน 33 คน (รอยละ 16.7) อื่นๆ จํานวน
1 คน (รอยละ 0.5)
ในประเด็นความตองการของกลุมเปาหมายตอการออกแบบบรรจุภัณฑสินคาเซรามิก ซึ่งสามารถตอบไดมากกวา 1
ขอ สวนใหญตองการใหบรรจุภัณฑสวย จํานวน 89 คน (รอยละ 44.5) เก็บไวใชไดนาน จํานวน 87 คน (รอยละ 43.5) ดู
สมัยใหม จํานวน 63 คน (รอยละ 31.5) ขนาดกะทัดรัด จํานวน 57 คน (รอยละ 28.5) สีธรรมชาติ จํานวน 56 คน (รอยละ
28) นารัก จํานวน 55 คน (รอยละ 27.5) หรูหรา จํานวน 37 คน (รอยละ 18.5) สีสันสดใส จํานวน 36 คน (รอยละ 18) ดู
ดั้งเดิม จํานวน 32 คน (รอยละ 16) อื่นๆ จํานวน 14 คน (รอยละ 7) และขนาดอลังการ จํานวน 1 คน (รอยละ 0.5)
จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) ไดรับความคิดเห็นและความรูจากผูเชี่ยวชาญทางดานการ
ออกแบบบรรจุภัณฑแบบรายบุคคล จํานวน 2 คน ไดคําแนะนําวาผลิตภัณฑควรมีจุดแข็งในสิ่งที่ทางชุมชนมีตนทุนหรือทักษะ
ที่โดดเดนหรือเรื่องราวความเปนมาของการตั้งกลุมในชุมชน ควรมีการวางเปาหมายใหชัดเจน อาจมีการแบงกลุมของ
กลุมเปาหมายรวมดวย ใหเปนกลุมที่มีกําลังซื้อซึ่งเนนที่ผลิตภัณฑของตกแตงบาน กลุมกลางซึ่งเนนที่ผลิตภัณฑของที่ระลึก
ควรใชการผลิตแบบ B2B (Business to Business) ที่เปนธุรกิจการคาระหวางหนวยธุรกิจ เชน การรับจางผลิต การใช
ชองทางการสื่อสารที่มีมากมายมาชวย การหาที่ปรึกษาทางดานธุรกิจหรือการตลาด สิ่งเหลานี้อาจจะชวยทําใหเกิดโครงการ
การขอความรวมมือ การระดมทุนและการสรางเรื่องราวใหเปนที่รูจักอยางสรางสรรคและลําดับที่ 1 ตองคิดชื่อสินคาที่ไมเกิน
3 พยางค ลําดับที่ 2 ตองมีการออกแบบตราสัญลักษณ ลําดับที่ 3 ควรมีหลักการที่แบงออกเปน 8 ประเด็นและจับคูไดเปน 4
คู โดยคูที่ 1 คือ ประโยชนใชสอยกับการใชงาน บรรจุภัณฑควรงายตอการใชงานและสามารถปกปองผลิตภัณฑเซรามิกในการ
ถือหรือหิว เปนประเด็นในการคุมครองผลิตภัณฑ คูที่ 2 คือ วัสดุกับกรรมวิธีการผลิต ซึ่งควรเปนสิ่งที่ชาวบานสามารถทําเองได
ขนาดกระดาษที่เหมาะสมตองไมเกินขนาด A3 คูที่ 3 คือ ขนาดสัดสวนและโครงสราง สิ่งเหลานี้จะตองสอดคลองกับคูที่ 3 ให
ขึ้นรูปงายพับงายและมีความแข็งแรง และคูที่ 4 คือ สีกับพื้นผิว ควรดึงเอาเอกลักษณหรือองคประกอบของชุมชนหาดสมแปน
จังหวัดระนองออกมามีสวนในการออกแบบบรรจุภัณฑใหได
สรุปและอภิปรายผล
การอภิปรายผลการศึกษาในประเด็นการวิเคราะหหลักการออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑเซรามิก ซึ่งเปนผลิตภัณฑ
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ของชุมชนหาดสมแปน จังหวัดระนองพบวา อันดับแรก ควรมีการตั้งชื่อใหกับผลิตภัณฑไม
เกิน 3 พยางค โดยชื่อของผลิตภัณฑควรมีความโดดเดนและเกี่ยวของกับชุมชนหาดสมแปน จังหวัดระนอง ตัวอยางเชน
- เครื่องดินขาว (เครื่องปนดินเผาที่ทํามาจากดินขาวที่มีชื่อเสียงของชุมชนหาดสมแปน จังหวัดระนอง)
- หวยซัมเปยน (ชื่อดั้งเดิมของชุมชนที่ภายหลังเปลี่ยนชื่อใหเปนภาษาไทยวาชุมชนหาดสมแปน เปนภาษาจีน
แปลวา ลึกเขาไปในหุบเขา)
- เซระนอง (แปลงมาจากคําวา “เซรามิก” ใหเขากับความเปนระนอง ภาษาอังกฤษสามารถใชวา “say Ranong”
แปลวา พูดวาระนองซิ)
ผลิตภัณฑควรมีการออกแบบตราสัญลักษณ ซึ่งตราสัญลักษณควรเปนเอกลักษณของชุมชนหาดสมแปน จังหวัด
ระนองที่งายและทําใหจดจําได โดยในปจจุบันยังไมมีสิ่งที่สามารถใชออกแบบสัญลักษณที่เปนตัวแทนของผลิตภัณฑได จึง
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สามารถกําหนดขึ้นใหมและสรางเปนภาพจําถึงตราสัญลักษณของผลิตภัณฑเซรามิกของชุมชนหาดสมแปน จังหวัดระนองได
ตัวอยางเชน ตัวการตูนเด็กผูหญิงและ/หรือเด็กผูชายที่สวมชุดยะหยาที่เปนเอกลักษณของจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑควรมีจุดแข็ง โดยในปจจุบัน จุดแข็งของผลิตภัณฑเซรามิกของชุมชนหาดสมแปน จังหวัดระนองที่ไดกลาว
ไวในเว็บไซตผลิตภัณฑ OTOP (ที่มา: http://www.otoptoday.com/
wisdom/461/เซรามิกจากดินขาว) คือ
1. ผลิตภัณฑของกลุมเซรามิกกของชุมชนหาดสมแปน จังหวัดระนอง เปนงานที่ทําดวยฝมือ สวนใหญเปนงาน
หัตถกรรม มีรูปแบบของตนเองและอาจจะเปนผลิตภัณฑที่มีชิ้นเดียวในโลก
2. ผลิตภัณฑของกลุมเซรามิกเปนการถายทอดวิถีชีวิต เอกลักษณของจังหวัดระนองในรูปแบบของเซรามิก
3. กลุมเซรามิกเปนศูนยเรียนรูผลิตภัณฑเซรามิกใหกับผูที่สนใจ
โดยผูวิจัยเห็นวาจุดแข็งของผลิตภัณฑเซรามิกของชุมชนหาดสมแปน จังหวัดระนอง ควรมีจุดแข็งที่เปนรูปธรรมและ
เดนชัดกวานี้ เชน กําหนดชัดเจนวาผลิตภัณฑเซรามิกของชุมชนหาดสมแปน จังหวัดระนองมีสวนผสมของดินขาว ซึ่งเปน
วัตถุดิบมีคุณภาพ ราคาสูงและหายาก หรือกําหนดรูปแบบที่ชัดเจนในการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกของชุมชนหาดสมแปน
จังหวัดระนอง ตัวอยางเชน
- การออกแบบผลิตภัณฑรูปทรงดอกไม ซึ่งไมเหมือนดอกใดๆที่มีทั่วไป แตเปนดอกที่มีเฉพาะในจังหวัดระนองหรือ
เปนดอกที่ออกแบบมาโดยคนระนองซึ่งไมเหมือนใคร
- การออกแบบผลิตภัณฑที่ตองมีตราสัญลักษณของผลิตภัณฑ ตัวอยางเชน ตัวการตูนเด็กผูหญิงและ/หรือเด็กผูชาย
ที่สวมชุดยะหยาที่เปนเอกลักษณของจังหวัดระนองปรากฏอยูบนตัวผลิตภัณฑทุกชิ้น
ผลิตภัณฑควรมีการวางเปาหมายที่ชัดเจน จากที่ไดสังเกตผลิตภัณฑเซรามิกของชุมชนหาดสมแปน จังหวัดระนองที่
มีในปจจุบันมีมากมายหลากหลายรูปแบบ แตก็ไมมีความแตกตางจากผลิตภัณฑเซรามิกของชุมชนและจังหวัดอื่นๆ ดังนั้นควร
กําหนดเอกลักษณและกลุมเปาหมายที่ชัดเจนถึงสิ่งที่ตองการสื่อสารถึงตัวตนของตนเอง ตัวอยางเชน การใชตัวการตูน
เด็กผูหญิงและ/หรือเด็กผูชายที่สวมชุดยะหยาเปนผลิตภัณฑเซรามิกที่ใชเพื่อการตกแตงหรือเปนของที่ระลึกสําหรับชุมชนหาด
สมแปน จังหวัดระนอง สวนสําหรับผลิตภัณฑเซรามิกที่เปนบรรจุภัณฑอาจจะใหมีตราสัญลักษณที่เปนตัวการตูนเด็กผูหญิง
และ/หรือเด็กผูชายที่สวมชุดยะหยาปรากฏอยูบนผลิตภัณฑทุกชิ้น เชน มีตัวการตูนเด็กผูหญิงและ/หรือเด็กผูชายที่สวมชุด
ยะหยาในจานในถวยหรือขางแกว เปนตน กลุมเปาหมายผลิตภัณฑเซรามิกของชุมชนหาดสมแปน จังหวัดระนอง อาจมีการ
กําหนดใหมีความแตกตางกัน เชน กลุมเปาหมายที่เปนผูใหญและกลุมเปาหมายที่เปนวัยรุน โดยการออกแบบผลิตภัณฑและ
บรรจุภัณฑของกลุมเปาหมายที่เปนผูใหญควรมีสีสันที่ออนหวาน รูปทรงสวยงาม ในขณะที่การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุ
ภัณฑของกลุมเปาหมายที่เปนวัยรุนควรมีสีสันที่สดใส รูปทรงทันสมัย เปนตน
ผลิตภัณฑควรมีการใชหลักการระหวางคูที่ 1 คือ ประโยชนใชสอยกับการใชงาน บรรจุภัณฑควรงายตอการใชงาน
และสามารถปกปองผลิตภัณฑเซรามิกในการถือหรือหิว เปนประเด็นในการคุมครองผลิตภัณฑ ตัวอยางเชน การใชกลอง
สี่เหลี่ยมแตมีหูหิ้วในการบรรจุแกว ซึ่งสามารถคุมครองผลิตภัณฑไดและยังทําใหพกพาไปไดสะดวก คูที่ 2 คือ วัสดุกับกรรมวิธี
การผลิต ซึ่งควรเปนการออกแบบบรรจุภัณฑที่ชาวบานสามารถทําเองได ดังนั้นขนาดกระดาษที่เหมาะสมตองไมเกินขนาด A3
คูที่ 3 คือ ขนาดสัดสวนและโครงสราง สิ่งเหลานี้จะตองสอดคลองกับคูที่ 3 ใหขึ้นรูปงายพับงายและมีความแข็งแรง คูที่ 4 คือ
สีกับพื้นผิว ควรดึงเอาเอกลักษณหรือองคประกอบของชุมชนหาดสมแปน จังหวัดระนองออกมามีสวนในการออกแบบบรรจุ
ภัณฑใหได ตัวอยางเชน การใชสีประจําจังหวัดในการออกแบบบรรจุภัณฑ โดยสามารถใชหลักการทั่วไปของการออกแบบ
บรรจุภัณฑที่ปรากฏในบทที่ 2 ของงานวิจัย
ผลิตภัณฑควรมีการรวมงานกันระหวางหนวยธุรกิจ เนื่องจากการดําเนินธุรกิจเพียงลําพัง อาจสงผลใหเกิดความ
ลําบากในการอยูรอดและสรางรายได จึงควรมีการรวมงานกันระหวางหนวยธุรกิจ ตัวอยางเชน ขอความรวมมือกันบริษัทที่มี
ชื่อเสียง ตัวอยางเชน สายการบินนกแอร โดยออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกและบรรจุภัณฑใหมีความเกี่ยวของกับธุรกิจที่ไป
รวมงานดวย เชน ออกแบบตัวการตูนเด็กผูหญิงและ/หรือเด็กผูชายที่สวมชุดยะหยานั่งอยูบนเครื่องบินนกแอรและมีบรรจุ
ภัณฑเปนกระดาษที่รั้งใตปกเครื่องบินโดยไมปดบังตัวผลิตภัณฑเซรามิกและมีหูหิ้วใหสามารถพกพาไดสะดวก เปนตน
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ขอเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มการอภิปรายกลุม (Group Discussion) เขาไปในวิธีดําเนินการวิจัย เพื่อใหไดรับขอมูลที่ละเอียดและ
ชัดเจนมายิ่งขึ้น
2. ควรมีการลงสนามที่ชุมชนหาดสมแปน จังหวัดระนอง เพื่อการออกแบบที่เหมาะสมและตรงใจชุมชนหาดสมแปน
จังหวัดระนองและกลุมเปาหมาย
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ความคาดหวังและมิติแห่งความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการท่องเที่ยว
เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี
อารีรัตน์ วัชรโยธินกุล 1*
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กทม. 10210

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการท่องเที่ยว เกาะล้าน
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษามิติแห่งความพึงพอใจในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการ
ท่องเที่ยว เกาะล้าน อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และเพื่อศึกษาปัจจัยความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวและการแนะนําเกาะล้านต่อผู้อื่น โดยใช้แบบสอบถาม สอบถามนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยว เกาะ
ล้าน อําเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี จํานวน 400 คน ใช้สถิติวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้
การวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อวัดกลุ่มปัจจัยแห่งความพึงพอใจ ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อนเพื่อหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การแนะนําเกาะล้านต่อผู้อื่น
ผลการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาจากเอเชียตะวันออก เป็นเพศชาย มีอายุ 25 – 34 ปี มีการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา มีอาชีพ เสมียนและพนักงาน มีรายได้ต่อปี 15,001 – 20,000 เหรียญสหรัฐ มีสถานภาพสมรสและโสดเท่าๆกัน
จัดการเดินทางด้วยตนเอง และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ได้พักค้างคืน ส่วนที่พักจะพักอยู่ในพัทยา 2 วัน ในส่วนของปัจจัย
ความพึงพอใจผลการวิเคราะห์ปัจจัยพบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจต่อเกาะล้านใน 6 ด้าน เรียงตามลําดับ
ความสําคัญจากมากไปน้อยได้แก่ 1) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณเกาะ 2) ปัจจัยด้านความปลอดภัย 3) ปัจจัยด้านอาหารและ
คนในท้องถิ่น 4) ปัจจัยด้านที่พัก 5) ปัจจัยด้านพนักงานและราคาและ 6) ปัจจัยด้านพนักงานเรือและกิจกรรม ผลการ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของความเป็นไปได้ที่จะแนะนําเกาะล้านต่อผู้อื่นพบว่า ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด (̅ =4.85) ผล
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน พบว่าปัจจัยแห่งความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อความเป็นไปได้ที่จะแนะนําเกาะล้านต่อผู้อื่น
เรียงตามลําดับความสําคัญโดยพิจารณาจากค่า Beta ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านอาหารและคนในท้องถิ่น 2) ปัจจัยด้านพนักงานและ
ราคา 3) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณเกาะ 4) ปัจจัยด้านความปลอดภัย 5) ปัจจัยด้านที่พักและ 6) ปัจจัยด้านพนักงานเรือ
และกิจกรรม
คําสําคัญ :มิติความพึงพอใจ ปัจจัยความพึงพอใจ
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Abstract
The purpose of this research was to study the satisfaction factors of foreign tourists visiting Koh
Larn tourism. Banglamung Chonburi province and to study the satisfaction factors that influence the
likeliness of introducing Koh Larn to others. Questionnaire were used as research tools to collect data
from 400 tourist samples visiting Koh Larn island. The statistics employed were percentage, mean,
standard deviation. comparing the satisfaction with t-test and F-test Factor Analysis was used to identify
the underlying factors of satisfaction. Multiple regression analysis was employed to examine the impact
and relative importance of factors of satisfaction in contributing to the likeliness of introducing Koh Larn
to others.
The study found that most of the tourists from East Asia were male, aged between 25 and 34
years old, with annual income of $ 15,001 - $ 20,000. The percentage of the single respondents and
married ones was equal. Neraly all them were FITs. Most tourists did not stay overnight. The average
length of stay was for 2 days. Fator analysis revealed six factor groupings 1)the island environment
2)safety 3)food and local people 4)accommodation 5)staff and price and 6) boat crew and activities. As
to passing the experience by word of mouth,most respondents were most likely to pass word of mouth
(̅ =4.85). Multiple regression analysis revealed that all six factors of satisfaction remained significant in the
equation with a different value of the beta coefficients. In order of importance, the main factors affecting
the likeliness to pass word of mouth were 1) food and local people 2) staff and price 3) the island
environment 4) safety 5) accommodation and 6) boat crew and activities.
Keywords: satisfaction dimensions Satisfaction factor
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บทนํา
การท่องเที่ยวทางทะเลด้านตะวันออกของไทยมีการเจริญเติบโต และสร้างรายได้ให้กับประเทศมากขึ้นรายได้จาก
การท่องเที่ยวของภาคตะวันออกในปี พ.ศ.2556 มีรายได้รวมถึง 151,826 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2555 มีรายได้รวม 137,982.35
ล้านบาท มีรายได้เพิ่มขึ้น 13.843.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.30 ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 จังหวัดชลบุรีมีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงรายได้ จากการท่ องเที่ยวเพิ่มสูงมากขึ้นสูงสุด ร้อยละ 11.36 รองมาคือจังหวัดจันทบุรี ตราด และระยอง
ตามลําดับ
ตารางที่ 1.1 ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงรายได้จากการท่องเที่ยว จังหวัดในภาคตะวันออก
จังหวัด

รายได้จากการท่องเที่ยว

การเปลีย่ นแปลงโดยเฉลี่ย

ปี พ.ศ.2556

ปี พ.ศ. 2555

ล้านบาท

ล้านบาท

ชลบุรี

111,108.81

99,771.65

11,337.16

11.36

ระยอง

23.541.67

22.294.76

1,246.91

5.59

จันทบุรี

4,568.52

4,213.80

354.72

8.42

ตราด

12,607.00

11,702.14

904.86

7.73

รวม

151,826.00

137,982.35

13,843.65

10.03

ที่มา: กรมการท่องเที่ยวและการคํานวณ: สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยว ปี พ.ศ.2556
เกาะล้าน อยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีจากชายหาดเมืองพัทยาจะสามารถมองเห็นเกาะล้านได้
ชัดเจน เพราะอยู่ห่างจากฝั่งออกไปเพียงประมาณ 7.5 กิโลเมตร การเดินทางโดยทางเรือเร็ว นั้นจะใช้เวลาเดินทางประมาณ
15 นาที และเรือโดยสารประมาณ 40 นาที โดยสามารถไปขึ้นเรือมาเกาะล้านได้ที่ ท่าเรือแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา จะมีเรือ
มาลงที่หาดหน้าบ้าน และหาดตาแหวน เป็นสองจุดที่มีท่าเรือถาวรตั้งอยู่ หมู่เกาะล้านแต่เดิมเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยว
ต่างชาติ ในนามว่า “หมู่เกาะปะการัง” (Coral Islands) เพราะอุดมไปด้วยแนวปะการังนานาชนิด เป็นแหล่งปะการัง
ที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศและใกล้กรุงเทพฯ มากที่สุด โดยมีเกาะครกและเกาะสากเป็นบริวารลักษณะทางด้านกายภาพ
เกาะล้าน ส่วนที่ยาวที่สุดประมาณ 5 กม. กว้างประมาณ 2.15 กม. รูปทรงเป็นห้าเหลี่ยมด้านไม่เท่า สภาพภูมิประเทศเป็น
ภูเขาประมาณร้อยละ 90 ของพื้นที่ มีสภาพป่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์พืชพรรณที่ขึ้นอยู่มีความหลากหลายของชีวภาพของ
ป่าเบญจพรรณ และสมุนไพรหายาก และแหล่งท่องเที่ยวหาดทรายที่นักท่องเที่ยวนิยมเที่ยวหลายแห่งดังนี้ (ท่องเที่ยวเมือง
พัทยา: 2559)ด้วยความที่เกาะล้านมีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวการ
สร้างแหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกไว้คอยบริการ รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกทางการ
ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งยังมีการจัดสร้างที่พักให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่หลายแห่ง แม้ส่วนใหญ่เป็นที่พักเล็กๆ ไม่ใหญ่โตระดับ
โรงแรม 5 ดาว แต่ด้วยความที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชายหาดสวยงาม ปะการังที่ยังหนาแน่นอุดมสมบูรณ์ ผสมกับอัตรา
ค่าบริการด้านการท่องเที่ยวที่ไม่สูงนักกิจกรรมกีฬาทางน้ําที่มีไว้บริการอยู่อย่างมากมายจากความเติบโตทางการท่องเที่ยวที่
ได้รับความนิยม และพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน มาตรการควบคุมและป้องกันปัญหาด้านการท่องเที่ยวกลับพบว่า ยังคง
ไม่เด็ดขาด และมีประสิทธิภาพมากนัก ไล่ตั้งแต่ปัญหาของเรือเจ็ทสกีให้เช่าที่มีปัญหาการขูดรีดนักท่องเที่ยวบ่อยครั้ง ปัญหา
เรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยทางทะเลที่ยังไร้ประสิทธิภาพ รวมถึงเรื่องของการป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากข้อมูล
ดังกล่าวพบว่า มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี และยังคงเพิ่มขึ้น
จึงทําให้ผู้วิจัยมีความตระหนักถึงความสําคัญมุ่งศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจในมิติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มี
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ต่ อ การท่ อ งเที่ ย ว เกาะล้ า น จั ง หวั ด ชลบุ รี และในด้ า นของความปลอดภั ย ความสะดวกในการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วของ
นักท่องเที่ยวมายังเกาะล้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการรักษาทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และ
ควบคู่กับการส่งเสริมทําให้เกิดรายได้แก่ชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งหากทราบถึงความคาดหวังของนักท่องเที่ยว จะสามารถนํามา
เป็นส่วนกําหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยว และตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
เพื่อให้การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความคาดหวั ง ในการท่ อ งเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ มี ต่ อ การท่ อ งเที่ ย ว เกาะล้ า น
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
2. เพื่อศึ กษามิติค วามพึงพอใจในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อ การท่องเที่ยว เกาะล้า น
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
3. เพื่อศึกษาปัจจัยความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและการแนะนําเกาะล้านต่อผู้อื่น
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง
2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
สมมติฐานการวิจัย
1. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มี เพศ อายุ การศึกษา รายได้และมาจากภูมิภาคที่แตกต่างกัน มีความคาดหวังในการ
ท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน
2. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มี เพศ อายุ การศึกษา รายได้และมาจากภูมิภาคที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการ
ท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน
วิธีการดําเนินการศึกษา
การวิจัยเรื่องความคาดหวัง และมิติแห่งความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการท่องเที่ยวเกาะล้านจังหวัด
ชลบุรี เป็นวิจัยเชิงปริมาณประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยว เกาะล้าน จังหวัด
ชลบุรี โดยการใช้สูตรการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างกรณีไม่ทราบจํานวนประชากร เนื่องจากจํานวนประชากรไม่แน่นอน
หรือไม่สามารถนับจํานวนประชากรได้ (Infinite Population) โดยกําหนดค่าความเชื่อมั่นของกลุ่มตัวอย่างให้มีค่าเท่ากับร้อย
ละ 95 จํานวน 400 คน การสุ่มตัวอย่าง (Sampling Method) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) และวิธีสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่มาท่องเที่ยวเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ความคาดหวังและมิติแห่งความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการท่องเที่ยวเกาะล้านจังหวัดชลบุรี โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วน
บุค คลทั่ว ไปของนั กท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติที่ มาท่อ งเที่ย วเกาะล้ าน จั งหวัด ชลบุรี ซึ่ง ประกอบไปด้ วย ภู มิภ าค เพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานะภาพการสมรสส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนที่ 2 ความคาดหวังของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่มีต่อการท่องเที่ยวเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี มีลักษณะเป็นคําถามปลายปิด จํานวน 30 ข้อ แบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) ซึ่งในแต่ละคําถามให้ระดับความสําคัญให้เลือก 5 ระดับ ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความ

1305

พึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการท่องเที่ยวเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี มีลักษณะเป็นคําถามปลายปิด จํานวน 30
ข้อ แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ซึ่งในแต่ละคําถามให้ระดับความสําคัญให้เลือก 5 ระดับ ส่วนที่ 4 ความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อประสบการณ์การท่องเที่ยวเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี เป็นคําถามปลายปิดในรูปของลิ
เคิทสเกล ส่วนที่ 5 เป็นส่วนข้อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นและเป็นคําถามปลายเปิดผู้เตอบแบบสอบถามสามารถตอบ
คําถามได้อย่างอิสระทั้งในเชิงข้อปัญหา ข้อเสนอแนะ และข้อคิดต่างๆของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวที่ เกาะล้าน
จังหวัดชลบุรี
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) มีดังนี้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ในการอธิบายข้อมูลในเชิงพรรณนา ได้ ภูมิภาค เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา
ผลการวิจัยและอภิปลายผล
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (F – test. t- test One-Way Analysis of Variance)
สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงซ้อนหรือพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใช้การวิเคราะห์ตัวแปรอิสระที่มีค่า
มากกว่า 1 ตัวแปร และตัวแปรตาม 1 ตัวแปรผลการวิเคราะห์สามารถอธิบายและเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ
แต่ละตัว ว่าตัวแปรใดมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง Y มากที่สุด (กลัยา วานิชย์บัญชา 2550 : 280 )
ผลการศึกษา
ผลการวิจัยการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน
212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 และเพศหญิง จํานวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.00 ภูมิภาค พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มา
จากเอเชียตะวันออก จํานวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.30 รองลงมาคือยุโรปดังรายละเอียดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1
แสดงปั จจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ

จํานวน

ร้อยละ

สถานภาพการสมรส

จํานวน

ร้อยละ

ชาย
หญิง
รวม
ภูมิภาค
เอเชียตะวันออก
เอเชียใต้
ยุโรป
อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้
ออสเตรเลีย
ตะวันออกกลาง
รวม

212
188
400
จํานวน
165
68
98
16
24
29
400

53.00
47.00
100.00
ร้อยละ
41.30
17.00
24.50
4.10
6.00
7.30
100.00

โสด
สมรส
หย่าร้าง/หม้าย
รวม
ท่านเดินทางกับใคร
ตามลําพัง
ครอบครัวไม่มีบตุ ร (สามี,ภรรยา)
ครอบครัวที่มีบตุ ร
เพื่อน
รวม

189
191
20
400
จํานวน
106
69
16
209
400
จํานวน

47.30
47.80
5.00
100.00
ร้อยละ
26.50
17.30
4.00
52.30
100.00
ร้อยละ

ท่านพักค้างคืนบนเกาะล้านหรือไม่
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อายุ
15 – 24 ปี
25 – 34 ปี
35 – 44 ปี
55 – 64 ปี
รวม
ลักษณะการเดินทาง
เดินทางกับคณะทัวร์
จัดการเดินทางด้วยตนเอง
รวม

จํานวน
77
168
131
24
400
จํานวน
40
360
400

ร้อยละ
19.30
42.00
32.80
6.00
100.00
ร้อยละ
10.00
90.00
100.00

พักค้างคืน
ไม่ได้พักค้างคืน
รวม
ท่านพักอยู่ในพัทยากี่วัน
1 วัน
2 วัน
3 วัน
4 วัน
รวม

187
213
400
จํานวน
80
158
135
27
400

46.80
53.30
100.00
ร้อยละ
20.00
39.50
33.80
6.80
100.00

ในส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี
ประเด็นต่อไปจะเป็นการนําเสนอผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องต่างๆของนักท่องเที่ยวที่มีต่อเกาะล้าน ระดับความคาดหวังที่
มีต่อการท่องเที่ยวเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ดังรายละเอียดตามตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2
แสดงค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการท่องเที่ยว
เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี
ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการท่องเที่ยวเกาะล้าน
จังหวัดชลบุรี
1. ความสมบูรณ์ของธรรมชาติรอบเกาะล้าน
2. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสิ่งปลูกสร้าง อาคาร บ้านเรือน รอบเกาะ
ล้าน
3. ความสวยงามของชายหาดบริเวณรอบเกาะ
4. ชายหาดรอบเกาะมีความสะอาดเรียบร้อย
5. ความใสสะอาดของน้ําทะเลบริเวณเกาะล้าน
6. มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น ดําน้ําชมปะการังตกปลา,ว่าย
น้ํา,แล่นเรือใบ
7. บรรยากาศเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อน
8. มีการจัดการด้านขยะ น้ําเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
9. มีความสวยงามของทิวทัศน์ที่แตกต่างไปจากประเทศของข้าพเจ้า
10. คนในท้องถิ่นมีความเป็นมิตร
11. เป็นเกาะที่มภี าพลักษณ์ที่ดี
12. ความสะดวกสบายในการเดินทางเข้าถึงเกาะล้าน
13. พนักงานที่ขับเคลื่อนเรือน่าเชื่อถือ
14. การเดินทางโดยสารเรือมีความปลอดภัย
15. การเดินทางท่องเที่ยวทางรถบนเกาะล้านมีความปลอดภัย

X

S.D.

ระดับ

4.79
4.66

0.404
0.552

มากที่สุด
มากที่สุด

4.62
4.72
4.65
4.49

0.562
0.533
0.557
0.609

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.57
4.38
4.31
4.66
4.64
4.11
4.19
4.17
4.23

0.496
0.563
0.543
0.552
0.559
0.510
0.567
0.555
0.586

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตในเรือโดยสารมีสภาพพร้อมใช้งาน
พนักงานประจําเรือโดยสารเอาใจใส่ต่อความปลอดภัย
ความมีเอกลักษณ์ สวยงาม และความสะอาดของบริเวณที่พักแรม
ที่พักตั้งอยู่บริเวณใกล้บริเวณชายหาดของเกาะล้าน
โรงแรมที่พักมีความสะดวก สบาย
พนักงานมีความเป็นมิตรอัธยาศัยดีในการให้บริการ
เกาะล้านมีที่พักแรมที่มรี าคาเหมาะสมและคุม้ ค่า
อาหารมีให้เลือกรับประทานได้หลากหลาย
อาหารมีความสด สะอาด และปลอดภัย
อาหารมีรสชาติอร่อย
อาหารมีราคาที่เหมาะสม
รวม

4.07
3.90
3.90
3.95
3.90
4.37
4.58
4.78
4.72
4.80
4.85
4.42

0.577
0.597
0.539
0.431
0.520
0.607
0.551
0.482
0.607
0.425
0.385
0.340

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยมิติแห่งความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการท่องเที่ยว เกาะล้านจังหวัดชลบุรี
จํานวน 400 คน แสดงให้เห็นว่าข้อความที่สะท้อนมิติแห่งความพึงพอใจทั้ง 26 ข้อความ สามารถสรุปออกมาเป็นมิติแห่งความ
พึ ง พอใจที่ สํ า คั ญ 6 กลุ่ ม ปั จ จั ย เรี ย งตามลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ โดยพิ จ ารณาจากค่ า Eigenvalue จากมากไปน้ อ ยได้ แ ก่
1 สิ่งแวดล้อมบริเวณเกาะ 2 การเข้าถึงและความปลอดภัย 3 อาหารและคนท้องถิ่น 4 ด้านที่พัก 5 ด้านพนักงานและราคา
6 พนักงานเรือและกิจกรรม รายละเอียดแสดงอยู่ในตารางที่ 3
ตารางที่ 3
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยมิติแห่งความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการท่องเที่ยวเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี
มิติแห่งความพึงพอใจ
ปัจจัยที่ 1 สิ่งแวดล้อมบริเวณเกาะ (Eigenvalue 11.266)
ความสวยงามของชายหาดบริเวณรอบเกาะ
ชายหาดรอบเกาะมีความสะอาดเรียบร้อย
ความใสสะอาดของน้ําทะเลบริเวณเกาะล้าน
เป็นเกาะที่มีภาพลักษณ์ที่ดี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสิ่งปลูกสร้าง อาคาร บ้านเรือน รอบเกาะล้าน
บรรยากาศเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อน
ความสมบูรณ์ของธรรมชาติรอบเกาะล้าน
มีการจัดการด้านขยะ น้ําเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจัยที่ 2 ความปลอดภัย (Eigenvalue 4.606)
พนักงานที่ขับเคลื่อนเรือน่าเชื่อถือ
การเดินทางโดยสารเรือมีความปลอดภัย
การเดินทางท่องเที่ยวทางรถบนเกาะล้านมีความปลอดภัย
ความสะดวกสบายในการเดินทางเข้าถึงเกาะล้าน

Factor loading
.883
.854
.840
.833
.807
.792
.765
.507
.872
.850
.824
.788

1308

มิติแห่งความพึงพอใจ
Factor loading
มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตในเรือโดยสารมีสภาพพร้อมใช้งาน
.663
ปัจจัยที่ 3 อาหารและคนท้องถิ่น (Eigenvalue 2.542)
อาหารมีราคาที่เหมาะสม
.865
อาหารมีให้เลือกรับประทานได้หลากหลาย
.848
อาหารมีความสด สะอาด และปลอดภัย
.827
อาหารมีรสชาติอร่อย
.784
คนในท้องถิ่นมีความเป็นมิตร
.614
ปัจจัยที่ 4 ด้านที่พัก (Eigenvalue 1.630)
ที่พักตั้งอยู่บริเวณใกล้บริเวณชายหาดของเกาะล้าน
.898
ความมีเอกลักษณ์ สวยงาม และความสะอาดของบริเวณที่พักแรม
.706
โรงแรมที่พักมีความสะดวก สบาย
.626
ปัจจัยที่ 5 ด้านพนักงานและราคา (Eigenvalue 1.402)
พนักงานมีความเป็นมิตรอัธยาศัยดีในการให้บริการ
.809
เกาะล้านมีที่พักแรมที่มีราคาเหมาะสมและคุ้มค่า
.701
มีความสวยงามของทิวทัศน์ที่แตกต่างไปจากประเทศของข้าพเจ้า
.582
ปัจจัยที่ 6 พนักงานเรือและกิจกรรม (Eigenvalue 1.080)
พนักงานประจําเรือโดยสารเอาใจใส่ต่อความปลอดภัย
.661
มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น ดําน้ําชมปะการังตกปลา,ว่ายน้ํา,แล่นเรือใบ
.578
KMO .849 Total Variance Explained 86.637%
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อประสบการณ์การท่องเที่ยวเกาะล้าน
จังหวัดชลบุรี แสดงรายละเอียดตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4
แสดงค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อประสบการณ์
การท่องเที่ยวเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี
ความพึงพอใจที่มีต่อประสบการณ์การท่องเที่ยว
1. ท่านมีความพึงพอใจต่อประสบการณ์การท่องเที่ยว เกาะล้าน
2. ความเป็นไปได้ที่ท่านจะแนะนําเกาะล้านให้แก่ผู้อื่น
รวม

X

4.88
4.85
4.87

S.D.
0.328
0.360
0.322

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานความคาดหวังด้านต่างๆของนักท่องเที่ยวเปรียบเทียบระหว่างเพศของนักท่องเที่ยว ผลการ
ทดสอบสมมติฐานความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มี เพศ ที่แตกต่างกัน มีความคาดหวังในการท่องเทีย่ วที่แตกต่างกัน แสดง
อยู่ในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5
ความคาดหวัง
ด้านการเข้าถึงและความปลอดภัย
ด้านที่พักและพนักงาน
ด้านอาหารและคนในท้องถิ่น
ด้านทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว
ด้านความสะอาด ความสวยงานรอบเกาะ

ค่าเฉลี่ย
ชาย
หญิง
(212)
(188)
4.39
4.33
4.18
4.21
4.57
4.81
4.50
4.57
4.77
4.69

t Value

Sig.

ผลการทดสอบ

-.616
-.421
-4.785
-1.526
1.561

.539
.667
.000
.128
.119

ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง

ผลการวิจัยที่แสดงอยู่ในตารางที่ 5 พบว่า นักท่องเที่ยวมีความคาดหวังที่แตกต่างกันในด้านของอาหารและคนใน
ท้องถิ่น กล่าวคือ ถึงแม้ว่าทั้งเพศชายและเพศหญิงจะมีความคาดหวังมากที่สุดเหมือนกัน แต่เพศหญิงจะมีระดับค่าเฉลี่ยของ
ความคาดหวังด้านอาหารและคนท้องถิ่นที่สูงกว่าเพศชาย คือ 4.81 ซึ่งสูงกว่าเพศชายที่มีค่าเฉลี่ย 4.57 ซึ่งแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญ (Sig. = .000)
ผลการทดสอบสมมติฐานความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มาจากภูมิภาคทีต่ ่างกันแสดงอยู่ในตารางที่ 6
ตารางที่ 6
ความคาดหวังต่างๆของนักท่องเที่ยวจําแนกตามภูมิภาคของนักท่องเที่ยว
ค่าเฉลี่ย
เอเชีย เอเชีย ยุโรป อเม โอเชีย ตะวัน
ความคาดหวัง
ตะวัน ใต้
ริกา เนีย ออก F Value
ออก
กลาง
(165) (68) (98) (16) (24) (29)
ด้านความปลอดภัย
4.58 4.11 4.42 4.35 3.76 3.30 33.927
ด้านที่พักและพนักงาน
4.67 3.63 3.96 4.00 3.66 4.14 69.816
ตารางที่ 6 (ต่อ)
ค่าเฉลี่ย
เอเชีย เอเชีย ยุโรป อเม โอเชีย ตะวัน
ความคาดหวัง
ตะวัน ใต้
ริกา เนีย ออก F Value
ออก
กลาง
(165) (68) (98) (16) (24) (29)
ด้านอาหารและคนในท้องถิ่น
4.82 4.86 4.49 4.30 4.20 4.63 14.086
ด้านทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว
4.73 4.42 4.41 4.05 3.86 4.91 39.556
ด้านความสะอาด ความสวยงาน 4.82 4.61 4.86 4.33 4.11 4.82 18.371
รอบเกาะ

Sig.

.000
.000

Sig.

.000
.000
.000
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สมมติฐานด้านความคาดหวัง ความปลอดภัย ด้านที่พักและพนักงาน ด้านอาหารและคนในท้องถิ่น ด้านทรัพยากร
แหล่งท่องเที่ยว ด้านความสะอาด ความสวยงานรอบเกาะ ผลการทดสอบจําแนกตามภูมิภาคของนักท่องเที่ยว พบว่า แตกต่าง
กันทุกด้านที่ระดับนัยสําคัญ
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน ปัจจัยแห่งความพึงพอใจที่มีผลต่อการแนะนําต่อผู้อื่นให้มาท่องเที่ยวเกาะล้าน
จังหวัดชลบุรี ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน อิทธิพลของปัจจัยแห่งความพึงพอใจต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการแนะนําผู้อื่น
ตารางที่ 7
ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน อิทธิพลของปัจจัยแห่งความพึงพอใจต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการแนะนําผู้อื่น
Dependent variable
Independent variables

การแนะนําต่อผู้อื่น
สิ่งแวดล้อมบริเวณเกาะ ความปลอดภัย อาหารและคนท้องถิ่น ด้านที่พัก
ด้านพนักงานและราคา พนักงานเรือและกิจกรรม

Prediction: Goodness-of-Fit
Multiple R
.854
R Square
.728
Adjusted R .724
Square
Standard Error .189
Analysis of Degree
of Sum of Squares
Variance
Freedom
Regression
6
37.661
Residual
393
14.036
F = 175.747
Sig. F = .000
Durbin-Watson 1.953
Explanation: Variables in Equation
Independent Variable
Unstandardized
Coefficients (B)
สิ่งแวดล้อมบริเวณเกาะ
ความปลอดภัย
อาหารและคนท้องถิ่น
ด้านที่พัก
ด้านพนักงานและราคา
พนักงานเรือและกิจกรรม
ค่าคงที่
Collinearity Diagnostics

.262
.151
.566
.057
.460
.010
2.530
Tolerance

Mean Square
6.277
.036

Standardized
Coefficients
(Beta)
.326
.207
.672
.069
.414
.014

T-value

Sig.

8.244
5.940
17.225
2.514
10.004
2.341

.000
.000
.000
.016
.000
.023

Variable
Inflation

Condition
Index
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สิ่งแวดล้อมบริเวณเกาะ
การเข้าถึงและความปลอดภัย
อาหารและคนท้องถิ่น
ด้านที่พัก
ด้านพนักงานและราคา
พนักงานเรือและกิจกรรม
ค่าคงที่

.443
.567
.454
.337
.404
.402

Factor
2.259
1.765
2.201
2.964
2.474
2.485

25.677
30.991
32.518
46.001
48.579
74.451
1.000

การวิเคราะห์จะใช้การวิเคราะห์การถดถอยโดยสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้
Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6
โดยที่ Y คือ การแนะนําต่อผู้อื่น
X1 คือ สิ่งแวดล้อมบริเวณเกาะ
X2 คือ การเข้าถึงและความปลอดภัย
X3 คือ อาหารและคนท้องถิ่น
X4 คือ ด้านที่พัก
X5 คือ ด้านพนักงานและราคา
X6 คือ พนักงานเรือและกิจกรรม
ผลการทดสอบว่าตัวแปรอิสระทั้ง 6 สามารถอธิบายตัวแปรตามได้ในภาพรวมหรือไม่ ซึ่งเป็นการทดสอบในภาพรวม
(Overall Significant) จากผลการวิเคราะห์ พบว่า F = 175.747 Sig. = 0.000 เมื่อกําหนดระดับนัยสําคัญ เท่ากับ 0.01 ซึ่ง
Sig. น้อยกว่า ระดับนัยสําคัญ สรุปได้ว่า สมการถดถอยที่สร้างขึ้นนี้ ตัวแปรอิสระทั้งหก สามารถอธิบายตัวแปรตามได้
ในภาพรวม
การทดสอบข้อสมมติของการวิเคราะห์การถดถอย พบว่า Durbin-Watson = 1.953 ซึ่งมากกว่า 1.799 จึงสรุปได้ว่า
ไม่เกิดปัญหาอัตสหสัมพันธ์ เมื่อพิจารณาจากค่า VIF ของตัวแปรอิสระ X1 เท่ากับ 2.259 X2 เท่ากับ 1.765 X3 เท่ากับ
2.201 X4 เท่ากับ 2.964 X5 เท่ากับ 2.474 และ X6 เท่ากับ 2.485 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระทั้งหกตัวนี้ ไม่
มีความสัมพันธ์กัน เป็นไปตามสมมติฐานของการวิเคราะห์การถดถอย
จากค่า Adjusted R Square เท่ากับ 0.724 อธิบายได้ว่า ตัวแปรอิสระทั้งหกตัวนี้ สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ตัวแปรตามได้ ร้อยละ 72.4 เหลืออีกร้อยละ 27.6 อธิบายได้ด้วยตัวแปรอื่นที่ไม่ได้อยู่ในสมการนี้
จากผลการวิเคราะห์สามารถนํามาเขียนเป็นสมการที่แสดงค่าได้ ดังนี้
Y = 2.530 + .262X1 + .151X2 + .566X3 + .057X4 + .460X5 + .010X6
(8.244)** (5.940)** (17.225)** (2.514)* (10.004)** (2.341)*
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ซึ่งสามารถเขียนเป็นในรูปแบบของแผนภูมิได้ดังนี้

แผนภูมิที่ 1 อิทธิผลของปัจจัยแห่งความพึงพอใจทั้ง 6 ด้านการมีต่อการบอกต่อ
ตาราง 8
ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน อิทธิพลของปัจจัยแห่งความพึงพอใจต่างๆที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
Dependent variable
Independent variables

ความพึงพอใจ
สิ่ง แวดล้ อ มบริ เวณเกาะ การเข้ าถึ ง และความปลอดภัย อาหารและคน
ท้องถิ่น ด้านที่พัก ด้านพนักงานและราคา พนักงานเรือและกิจกรรม

Prediction: Goodness-of-Fit
Multiple R
.876
R Square
.767
Adjusted R .763
Square
Standard Error .160
Analysis of Degree
of Sum of Squares
Variance
Freedom
Regression
6
32.965
Residual
393
10.032
F = 215.224
Sig. F = .000
Durbin-Watson 1.975

Mean Square
5.494
.026
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Explanation: Variables in Equation
Independent Variable
Unstandardized
Coefficients (B)
สิ่งแวดล้อมบริเวณเกาะ
การเข้าถึงและความปลอดภัย
อาหารและคนท้องถิ่น
ด้านที่พัก
ด้านพนักงานและราคา
พนักงานเรือและกิจกรรม
ค่าคงที่
Collinearity Diagnostics

.248
.204
.430
.092
.400
.081
2.623
Tolerance

สิ่งแวดล้อมบริเวณเกาะ
การเข้าถึงและความปลอดภัย
อาหารและคนท้องถิ่น
ด้านที่พัก
ด้านพนักงานและราคา
พนักงานเรือและกิจกรรม
ค่าคงที่

.443
.567
.454
.337
.404
.402

Standardized
Coefficients
(Beta)
.338
.307
.560
.121
.394
.123

T-value

Sig.

9.221
9.492
15.505
2.893
10.280
3.201

.000
.000
.000
.026
.000
.017

Variable
Inflation Factor
2.259
1.765
2.201
2.964
2.474
2.485

Condition Index
25.677
30.991
32.518
46.001
48.579
74.451
1.000

การวิเคราะห์จะใช้การวิเคราะห์การถดถอยโดยสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้
Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6
โดยที่ Y คือ ความพึงพอใจ
X1 คือ สิ่งแวดล้อมบริเวณเกาะ
X2 คือ การเข้าถึงและความปลอดภัย
X3 คือ อาหารและคนท้องถิ่น
X4 คือ ด้านที่พัก
X5 คือ ด้านพนักงานและราคา
X6 คือ พนักงานเรือและกิจกรรม
ผลการทดสอบว่าตัวแปรอิสระทั้ง 6 สามารถอธิบายตัวแปรตามได้ในภาพรวมหรือไม่ ซึ่งเป็นการทดสอบในภาพรวม
(Overall Significant) จากผลการวิเคราะห์ พบว่า F = 215.224 Sig. = 0.000 เมื่อกําหนดระดับนัยสําคัญ เท่ากับ 0.01
ซึ่ง Sig. น้อยกว่า ระดับนัยสําคัญ สรุปได้ว่า สมการถดถอยที่สร้างขึ้นนี้ ตัวแปรอิสระทั้งสาม สามารถอธิบายตัวแปรตามได้
ในภาพรวม
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การทดสอบข้อสมมติของการวิเคราะห์การถดถอย พบว่า Durbin-Watson = 1.975 ซึ่งมากกว่า 1.799 จึงสรุปได้ว่า
ไม่เกิดปัญหาอัตสหสัมพันธ์ เมื่อพิจารณาจากค่า VIF ของตัวแปรอิสระ X1 เท่ากับ 2.259 X2 เท่ากับ 1.765 X3 เท่ากับ
2.201 X4 เท่ากับ 2.964 X5 เท่ากับ 2.474 และ X6 เท่ากับ 2.485 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระทั้งหกตัวนี้ ไม่
มีความสัมพันธ์กัน เป็นไปตามสมมติฐานของการวิเคราะห์การถดถอย
จากค่า Adjusted R Square เท่ากับ 0.763 อธิบายได้ว่า ตัวแปรอิสระทั้งหกตัวนี้ สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของตัวแปรตามได้ ร้อยละ 76.3 เหลืออีกร้อยละ 23.7 อธิบายได้ด้วยตัวแปรอื่นที่ไม่ได้อยู่ในสมการนี้
จากผลการวิเคราะห์สามารถนํามาเขียนเป็นสมการที่แสดงค่าได้ ดังนี้
Y = 2.623 + .248X1 + .204X2 + .430X3 + .092X4 + .400X5 + .081X6
(9.221)** (9.492)** (15.505)** (2.893)* (10.280)** (3.201)*
ในส่วนปัจจัยความพึงพอใจต่างๆที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว การทดสอบข้อสมมติของการ
วิเคราะห์การถดถอย พบว่า Durbin-Watson = 1.975 ซึ่งมากกว่า 1.799 จึงสรุปได้ว่าไม่เกิดปัญหาอัตสหสัมพันธ์ เมื่อ
พิจารณาจากค่า VIF ของตัวแปรอิสระ X1 เท่ากับ 2.259 X2 เท่ากับ 1.765 X3 เท่ากับ 2.201 X4 เท่ากับ 2.964 X5 เท่ากับ
2.474 และ X6 เท่ากับ 2.485 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระทั้งหกตัวนี้ ไม่มีความสัมพันธ์กัน เป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิเคราะห์การถดถอย
ซึ่งพบว่าตัวแปรอิสระทุกตัวสามารถอธิบายตัวแปรตามได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถ
เขียนในรูปแบบของแผนภูมิได้ดังนี้

แผนภูมิที่ 2 อิทธิผลของปัจจัยแห่งความพึงพอใจทั้ง 6 ด้าน
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การอภิปรายผล
จากการศึกษาความคาดหวังและมิติแห่งความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการท่องเที่ยวเกาะล้าน
จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาจากเอเชียตะวันออก เป็นเพศชาย มีอายุ 25 – 34 ปี มีการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา มีอาชีพ เสมียนและพนักงาน มีรายได้ต่อปี 15,001 – 20,000 เหรียญสหรัฐ มีสถานภาพสมรสและโสด
เท่าๆกัน จัดการเดิ นทางด้ว ยตนเอง และนักท่อ งเที่ ยวส่ วนใหญ่ไ ม่ ไ ด้พั กค้างคืน ส่วนที่พักจะพัก อยู่ใ นพัทยา 2 วัน จาก
ผลการวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าปัจจัยความพึงพอใจสามารถอธิบายได้จากแนวคิดของ เลิศพร ภาระสกุล (2558) แรงจูงใจ
ส่งผลต่อความพึงพอใจ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยพบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจต่อเกาะล้านใน 6 ด้าน ได้แก่ 1)
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณเกาะ 2) ปัจจัยด้านความปลอดภัย 3) ปัจจัยด้านอาหารและคนในท้องถิ่น 4) ปัจจัยด้านที่พัก 5)
ปัจจัยด้านพนักงานและราคาและ 6) ปัจจัยด้านพนักงานเรือและกิจกรรม ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อ
แหล่งท่องเที่ยวจะเป็นอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ได้รับรู้และมุมมองของนักท่องเที่ยวหรือข้อมูลที่นักท่องเที่ยวได้รับ
จากบุคคลอื่น ๆ และสิ่งเหล่านี้ย่อมก่อตัวขึ้นเป็นความพึงพอใจต่อประสบการณ์ท่องเที่ยวโดยรวม เช่น คนในท้องถิ่นให้ความ
เป็นมิตร การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การเอาใจใส่ในเรื่องการกําจัดขยะ ความปลอดภัยและการเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ต่อการ
ดูแลนักท่องเที่ยวตลอดจนทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ส่งผลให้นักท่องเที่ยวจะกลับมาเที่ยวซ้ําอีกเมื่อมีโอกาส และจะแนะนํา
เกาะล้านให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
เพื่อให้เกิดการตัดสินใจในการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้ที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมการบริการของที่
พักและสถานที่ท่องเที่ยวด้านต่างๆ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและที่พักแรม ที่เป็นสะพานเชื่อมโยงให้ตัวนักท่องเที่ยวได้ไปพบ
และสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวตามที่ปรารถนา มีดังนี้
1. ด้านที่พัก การตัดสินใจซื้อเข้าใช้บริการของนักท่องเที่ยวจะขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นและความต้องการโดยตรง
นั่นคือความคาดหวังที่ผู้ใช้บริการต้องการที่จะได้รับความสะดวกสบาย ดังนั้นโรงแรมจึงควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกและ
บริการในห้องพักที่ครบถ้วนและเพียงพอห้องพักมีความสะอาดตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
2. ด้านราคาของสินค้าและบริการ รักษามาตรฐานของอาหาร ความสะอาด ความสด ความปลอดภัย ขึ้นอยู่กับ
มาตรฐานการบริการ และทิศทางและแนวโน้มความนิยมซึ่งปัจจัย เหล่านี้จะเป็ นตัวกําหนดราคาของสินค้ าทางด้านการ
ท่องเที่ยวและเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นเพื่อให้สามารถรักษาลูกค้าเอาไว้ได้ ราคากับคุณภาพของสินค้าควรมีความเหมาะสม
ต้องแสดงราคาอย่างชัดเจน
3. ด้านความปลอดภัย มีความเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ โดยมีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยตรวจ
ตราบริเวณแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงความรู้ในการช่วยเหลือฉุกเฉิน มีการติดกล้องบริเวณสาธารณะเป็นต้น
4. ด้านสิ่งแวดล้อม มีการดูแลและการกําจัดขยะจากภาครัฐ รวมถึงการปลูกฝังให้นักท่องเที่ยวช่วยกันดูแล
ความสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อม
5. ด้านพนักงานและผู้ให้บริการมีมนุษยสัมพันธ์ ดูแล และเอาใจใส่นักท่องเที่ยวตลอดการบริการ มีความ
กระตือรือร้นในการให้บริการ มีความชํานาญในการให้บริการ และควรมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ดี รวมถึง
ความรู้ความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเรือ มีใบอนุญาตขับเรือเป็นต้น
กิตติกรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.เลิศพร ภาระสกุล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ให้คําปรึกษา คําแนะนํา และ
ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้วิจัย กราบขอบพระคุณ ผศ.เชียง เภาชิต ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้ใน
เรื่องของโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสําเร็จรูป มาโดยตลอดจนสําเร็จลุล่วงและขอบคุณนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทุกท่าน
ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี
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ภาพลักษณ์ทางด้านการท่องเที่ยวและทัศนคติต่อการท่องเที่ยวในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ส่งผลต่อการกลับมาเยือนซ้ํา
จุฑามาศ กันตพลธิติมา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กทม. 10210
*ผู้ติดต่อ: E-mail: somizzzy@gmail.com โทรศัพท์ 087-568-3616

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 2) เพื่อ
ศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อเมืองพัทยา 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์และทัศนคติที่มีผลต่อการ
กลับมาเยือนซ้ํา การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสํารวจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่
เดินทางมาท่องเที่ยวเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จํานวน 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติเชิงอนุมานใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อจัดกลุม่ ปัจจัยของภาพลักษณ์และใช้สถิติการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงซ้อนเพื่อหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกลับมาเยือนเมืองพัทยาซ้ํา
ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาจากยุโรป เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20 – 29 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 501 – 800 เหรียญดอลล่าสหรัฐฯ โดยเดินทางมากับกลุ่มเพื่อนและพักอยู่ในพัทยา 4 – 6 วัน ใน
ส่วนของปัจจัยภาพลักษณ์เมืองพัทยา ผลการวิเคราะห์ปัจจัย พบว่า ในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างมองเห็นภาพลักษณ์เมือง
พัทยาเป็น 6 ด้าน เรียงตามลําดับความสําคัญจากมากไปน้อย ได้แก่ 1) ภาพลักษณ์ด้านการเป็นเมืองตากอากาศและแสงแดด 2)
ภาพลักษณ์ด้านอากาศร้อนและความแออัด 3) ภาพลักษณ์ด้านการเป็นเมืองที่ทันสมัย 4) ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวยามราตรี
5) ภาพลักษณ์ด้านความโรแมนติกและอาชญากรรมและ 6) ภาพลักษณ์ด้านลบ ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของความเป็นไปได้ที่จะ
กลับมาเที่ยวซ้ําเมืองพัทยา พบว่า มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก (X̄= 3.96) ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน พบว่า ปัจจัย
ภาพลักษณ์และทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อความเป็นไปได้ที่จะกลับมาเที่ยวซ้ําเมืองพัทยาเรียงตามลําดับความสําคัญ ได้แก่ 1) ปัจจัย
ด้านทัศนคติต่อเมืองพัทยา 2) ปัจจัยด้านการท่องเที่ยวยามราตรี 3) ปัจจัยด้านการเป็นเมืองตากอากาศและแสงแดด 4) ปัจจัยด้าน
อากาศร้อนและความแออัด 5) ปัจจัยด้านความโรแมนติกและอาชญากรรม 6) ปัจจัยด้านการเป็นเมืองที่ทันสมัยและ 7) ปัจจัยด้าน
ลบ
คําสําคัญ: ภาพลักษณ์ ทัศนคติ เที่ยวซ้ํา พัทยา
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Image and Attitude of Foreign Tourists towards Tourism in Pattaya , Chonburi
Provinces, Affecting the Revisitation
Abstract
The purposes of this research were to study 1) the images of Pattaya as perceived by foreign tourists,
2) the attitudes of foreign tourists towards Pattaya, and 3) the influences of images and attitudes affecting the
revisitation. This research is a quantitative research. Questionnaires were used as research tools to collect the
data from 400 samples. The statistics used for data analysis were frequency, mean, percentage and standard
deviation. Comparison of means was carried out by t-test and f-test. Factor analysis was used to identify the
underlying factors of images towards Pattaya. Multiple regression analysis was employed to examine the
impact and relative importance of factors affecting the revisitation of Pattaya. The research findings revealed
that that most tourists visiting Pattaya were from Europe, male, aged 20-29, and single. Most of them
obtained bachelor degrees with monthly income of US$ 501-800, travelled with friends and stayed in Pattaya
for 4-6 days. The images of Pattaya as perceived by them were classified into 6 categories ranking by
importance as 1) Pattaya being a resort city and sunshine, 2) the heat and crowdedness of the city, 3) Pattaya
being a modern city, 4) nightlife in Pattaya, 5) its being a romantic city and city of crime, and 6) other negative
factors. The visitors were more likely to revisit Pattaya with the means average (X̄) of 3.96. Multiple regression
analysis revealed that the following factors were influential in predicting the revisitation: 1) attitudes tourists
hold towards Pattaya, 2) nightlife in Pattaya, 3) its being a resort city and sunshine , 4) the heat and
crowdedness , 5) its being a romantic city and city of crime, 6) its being a modern city, and 7) the negative
factors.
Keywords: Image Attitude Revisitation Pattaya
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บทนํา
ประเทศไทยกําลังก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)ในปี 2558 โดยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือเป็น
1 ใน 12 ภาคบริการที่มีความสําคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจ โดยประเทศไทยนี้เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวมาก
ด้วยสภาพแวดล้อม สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและหลากหลาย องค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization :
UNWTO) ได้คาดการณ์ว่า ในอีก 8 ปีข้างหน้า ค.ศ. 2020 จะมีนักท่องเที่ยวทั่วโลกกว่า 1,600 ล้านคน โดยเป็นนักท่องเที่ยวแถบ
เอเชียแปซิฟิกถึง 400 ล้านคน ในจํานวนนั้นส่วนหนึ่งเป็นนักท่องเที่ยวในอาเซียนประมาณ 160-200 ล้านคน แสดงให้เห็นว่าการ
ท่องเที่ยวในแถบอาเซียนยังมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอีกมาก ประเทศสมาชิกอาเซียนหลาย ๆ ประเทศก็เริ่มตื่นตัวและให้ความสําคัญกับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศแถบอาเซียนมากขึ้นและยังเป็นการรองรับการก้าวเข้าไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่าง
เต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2558 นี้อีกด้วยซึ่งการก้าวเข้าไปสู่การเป็น AEC อย่างเต็มรูปแบบนี้จะมีการเปิดเสรีในหลายด้านรวมไปถึง
เรื่องการท่องเที่ยวด้วย ดังนั้นผู้ประกอบการไทยจึงต้องเร่งพัฒนาอย่างเร่งด่วน เพื่อให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะอยู่รอดในภาวะที่
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีแนวโน้มว่าจะมีการแข่งขันสูงต่อไป การเข้าสู่การเป็น AEC ก็จะกลายเป็นโอกาสสําหรับชาวไทยที่มี
ความถนัดด้านการท่องเที่ยวและบริการอยู่แล้ว ให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเติบโต สร้างรายได้ให้กับประเทศมากกว่าเดิม ซึ่ง
จังหวัดชลบุรีก็ถือเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยที่เป็นแหล่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามและน่าสนใจเป็นจํานวนมาก โดยจําแนก
ออกเป็นหลายประเภท ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมผจญภัย และแหล่งท่องเที่ยวบันเทิงสมัยใหม่ ความหลากหลายซึ่งมารวมกันอยู่ในแหล่งเดียวนี้
เอง จึง เอื้อ อํานวยให้ชลบุรีก ลายเป็น เมือ งท่อ งเที่ ยวระดับ โลกซึ่งทุ กคนมิอาจปฏิ เสธได้แ ละแม่เหล็กสํ าคัญ ซึ่งสามารถดึ งดู ด
นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้ก็คือ “พัทยา” เมืองพัทยาจัดเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลกโดยเฉพาะหาดทรายที่
ทอดยาวไปตามแนวชายฝั่งทะเล จัดได้ว่ามีความสวยงามอีกแห่งของประเทศไทย พัทยาเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน โดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เฉพาะเมืองพัทยาแห่งเดียวมีจํานวนนักท่องเที่ยวมาก
ถึง 9 ล้านคน จากผลการสํารวจพบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งมาเยือนจังหวัดชลบุรี เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ชาวจีน
รัสเซีย เยอรมนี ไต้หวัน และอินเดีย ตามลําดับ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยวบางท่านมองว่าเมืองพัทยาเป็นเมือง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมของผู้คนในท้องถิ่น และ
นักท่องเที่ยวบางท่านมองว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวบันเทิงสมัยใหม่ ดังนั้นเพื่อได้ข้อสรุปว่า ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยา
ตามทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นไปในด้านใดมากกว่ากันจึงเป็นที่มาของการทําการวิจัยในหัวข้อ ภาพลักษณ์ทางด้าน
การท่องเที่ยวและทัศนคติต่อการท่องเที่ยวในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ส่งผลต่อการกลับมาเยือน
ซ้ํา
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ต่างๆ ของเมืองพัทยาตามการรับรู้ของนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ
2. เพื่อศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อเมืองพัทยา
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์ต่างๆ และทัศนคติต่อเมืองพัทยา ที่มีต่อการกลับมาเยือนซ้ํา
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์
2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ
3. แนวคิดเกี่ยวกับความตั้งใจกลับมาเที่ยวซ้ํา
กรอบแนวคิด

ตัวแปรต้ น

ตัวแปรแทรก

ตัวแปรตาม

ภาพลักษณ์ของพัทยาใน
สายตานักท่องเทียว
ชาวต่างชาติ
นักท่องเทียว

การกลับมาเยือนซํ %า

ชาวต่างชาติทีมี
ภูมิภาคแตกต่าง

ทัศนคติของนักท่องเทียว
ชาวต่างชาติทีมีตอ่ พัทยา

สมมติฐานการวิจัย
1. นักท่องเที่ยวที่มาจากภูมิภาคแตกต่างกันรับรู้ถึงภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาแตกต่างกัน
2. นักท่องเที่ยวที่มาจากภูมิภาคแตกต่างกันมีทัศนคติต่อเมืองพัทยาแตกต่างกัน
3. ภาพลักษณ์และทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการต่อการท่องเที่ยวในเขตเมืองพัทยามีอิทธิพลต่อการกลับมาเยือน
เมืองพัทยาซ้ําแตกต่างกัน
วิธีดําเนินการศึกษา
การวิจั ยเรื่อ ง ภาพลักษณ์ทางด้านการท่องเที่ยวและทั ศนคติ ต่อการท่องเที่ยวในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ส่งผลต่อการกลับมาเยือนซ้ําเป็นวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยใช้วิธีการสุ่มเลือกตัวอย่างแบบไม่ทราบความน่าจะเป็น เนื่องจากไม่ทราบ
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จํานวนประชากรนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในขณะทําการวิจัยว่ามีจํานวนเท่าใดอย่างแน่ชัด ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามความ
สะดวกของผู้วิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยกําหนดตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวตามแนวทางของทาโรและยามาเน่เป็นจํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5
ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของนักท่องเที่ยวต่างชาติ มีลักษณะเป็นคําถามปลายปิด ตอนที่ 2 คําถามที่เกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์ที่มีต่อเมืองพัทยาอยู่ในรูปของลิเคิทสเกล ให้แสดงความคิดเห็นตั้งแต่ระดับ 1 ไปจนถึงระดับ 5 ตอนที่ 3 คําถามที่
เกี่ยวกับทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อเมืองพัทยาอยู่ในรูปของลิเคิทสเกล ให้แสดงความคิดเห็นตั้งแต่ระดับ 1 ไปจนถึงระดับ 5
ตอนที่ 4 คําถามที่วัดการกลับมาเที่ยวซ้ําและโอกาสที่จะแนะนําเมืองพัทยาให้แก่ผู้อื่น ตอนที่ 5 เป็นส่วนข้อเสนอแนะ แสดงความ
คิดเห็นและเป็นคําถามปลายเปิด ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบคําถามได้อย่างอิสระทั้งในเชิงข้อปัญหา ข้อเสนอแนะ และข้อคิด
ต่างๆ ที่มาท่องเที่ยวเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายคุณลักษณะทั่วไปของข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่มาเยือนซ้ําพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยใช้ความถี่และร้อยละ
2. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายระดับความสําคัญของภาพลักษณ์เมืองพัทยา การวัดทัศนคติ
ของนักท่ องเที่ย วชาวต่ างชาติ ที่มี ต่อพั ทยา และการตัด สินใจที่ จะมาเยื อนซ้ํา โดยใช้ ค่า เฉลี่ ยและค่ าส่ วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation – S.D.)
3. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์เพื่อทดสอบหาค่าเฉลี่ย
ระหว่างประชากร 2 กลุ่ม ด้วยสถิติทดสอบ T-Test ซึ่งได้แก่ เพศ และใช้สถิติการวิเคราะห์เพื่อทดสอบหาค่าเฉลี่ยระหว่าง
ประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม ด้วยสถิติทดสอบ F-Test หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of
variance : One-way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรมากกว่า 2 กลุ่มซึ่งหากแตกต่างกันจะ
เปรียบเทียบพหุคูณหรือการทดสอบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ตามวิธี LSD (Least Significant Difference) ซึ่งได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด อาชีพ รายได้ต่อเดือน สถานภาพสมรส และภูมิลําเนา (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2551 : 161)
4. การวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) เพื่อวัดอิทธิพลของทัศนคติและภาพลักษณ์ที่มีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวด้วยค่าเบต้า (
5.

)

ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์และทัศนคติที่มีผลต่อการพัฒนาเมืองพัทยา ในส่วนที่ได้จากคําถาม

ปลายเปิดได้ทําการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการจัดจําแนกประเภทข้อความที่มีลักษณะคล้ายคลึง
กันให้อยู่ในประเภทเดียวกันจากนั้นวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลและนําเสนอในรูปของความเรียง
ประโยชน์จากการวิจัย
1. เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยว อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยว โดยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ
2. เพื่อนําไปใช้ประกอบการส่งเสริมการตลาดที่มุ่งเน้นการนําเสนอสินค้าและบริการนักท่องเที่ยวที่เหมาะสมให้ตรงกับความ
สนใจของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่มีลักษณะที่มีแนวโน้มเดินทางกลับมาเยือนซ้ําในเมืองพัทยา
3. นําไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงาน เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองพัทยาต่อไป
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ผลการศึกษา
ในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีถิ่นพํานักอยู่ในประเทศจีน คิดเป็นร้อยละ
23.8 มาจากทวีปยุโรป คิดเป็นร้อยละ 35.5 และส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 53.3 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 69.0
อยู่ในช่วงอายุ 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.0 การศึกษาส่วนใหญ่จบปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 63.3 ในด้านอาชีพระบุเป็นอาชีพ
อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 43.3 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 501-800 USD คิดเป็นร้อยละ 55.3 เดินทางมาพัทยาเป็นครั้งที่ 2 คิดเป็น
ร้อยละ 51.8 มากับเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 36.8 และระยะเวลาเวลาที่เดินทางมาท่องเที่ยวอยู่ในช่วง 4-6 วัน คิดเป็นร้อยละ 58.8
รายละเอียดแสดงอยู่ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1
ค่าความถี่และค่าร้อยละของข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ภูมิภาค
ยุโรป
เอเชียตะวันออก
เอเชียใต้
ตะวันออกกลาง
รวม
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
20 – 29 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 ปีขึ้นไป
รวม
รายได้ต่อเดือน
น้อยกว่า 500 USD
501-800 USD
801-1,100 USD
1,101 USD ขึ้นไป
รวม
ลักษณะการเดินทาง
คนเดียว
ครอบครัว
กลุ่มเพื่อน
บริษัททัวร์

จํานวน
141
131
100
28
400
จํานวน
213
187
400
จํานวน
196
139
55
10
400
จํานวน
98
221
51
30
400
จํานวน
45
125
147
83

ร้อยละ
35.3
32.8
25.0
7.0
100
ร้อยละ
53.3
46.2
100
ร้อยละ
49.0
34.8
13.8
2.5
100
ร้อยละ
24.5
55.3
12.8
7.5
100
ร้อยละ
11.3
31.3
36.8
20.8

สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง
รวม
ระดับการศึกษา
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
อื่น ๆ
รวม
จํานวนครั้งที่เดินทางมาพัทยา
ครั้งแรก
สองครั้ง
สามครั้ง
มากกว่า 3 ครั้ง
รวม
ระยะเวลาที่เดินทางมาท่องเที่ยว
1-3 วัน
4-6 วัน

จํานวน
276
107
17
400
จํานวน
119
253
28
400
จํานวน
24
20
153
30
173
400
จํานวน
134
207
40
19
400
จํานวน
79
235

ร้อยละ
69.0
26.8
4.3
100
ร้อยละ
29.8
63.3
7.0
100
ร้อยละ
6.0
5.0
38.3
7.5
43.3
100
ร้อยละ
33.5
51.8
10.0
4.8
100
ร้อยละ
19.8
58.8
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รวม

400

100

7-9 วัน
มากกว่า 9 วัน

75
11

18.8
2.8

รวม

400

100

ด้านภาพลักษณ์เมืองพัทยาในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ผลการประเมินรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด คือ การจราจรติดขัด การท่องเที่ยวทางเพศ การนวดแผนไทย การพักผ่อนหย่อนใจ เมืองแห่งการท่องราตรี โชว์
การแสดง เช่น ทิฟฟานี่โชว์ คาบาเร่โชว์ เป็นต้น และพัทยามีความเป็นเชิงพาณิชย์มากเกินไป ในส่วนด้านภาพลักษณ์เมืองพัทยาใน
ระดับมากคือ โรงแรม/รีสอร์ทพัทยามีความสวยงาม หาดทราย/ชายทะเลสวยงาม เมืองแห่งการอาบแดด อาหารอร่อย ความเป็น
มิตรของคนในท้องถิ่น เป็นเมืองตากอากาศที่ทันสมัย เป็นเมืองที่มีความเป็นสมัยนิยม มีแหล่งช็อปปิ้งหลากหลาย มีกิจกรรมทางน้ํา
หลากหลาย เช่น เจ็ทสกี บานาน่าโบ้ท เป็นต้น พัทยาเป็นสถานที่ที่โรแมนติก ปัญหาด้านอาชญากรรม อากาศร้อนและผู้คนแออัด
ตามลําดับ รายละเอียดแสดงอยู่ในตารางที่ 2

ตารางที่ 2
ค่าเฉลี่ยด้านภาพลักษณ์เมืองพัทยาในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ค่าเฉลี่ย
(X̄)

S.D.

ผลการประเมิน

1. โรงแรม/รีสอร์ทพัทยามีความสวยงาม

4.08

.736

มาก

2. หาดทราย/ชายทะเลสวยงาม

4.01

.777

มาก

3. เมืองแห่งการอาบแดด

4.01

.815

มาก

4. อาหารอร่อย

4.06

.885

มาก

5. ความเป็นมิตรของคนในท้องถิ่น

4.13

.855

มาก

6. เป็นเมืองตากอากาศที่ทันสมัย

3.98

.751

มาก

7. เป็นเมืองที่มีความเป็นสมัยนิยม

3.83

.765

มาก

8. มีแหล่งช็อปปิ้งหลากหลาย

3.85

.843

มาก

9. มีกิจกรรมทางน้ําหลากหลายเช่น เจ็ทสกี บานาน่าโบ้ท

3.82

.906

มาก

10. พัทยาเป็นสถานที่ที่โรแมนติก

3.76

1.058

มาก

11. ปัญหาด้านอาชญากรรม

3.95

.994

มาก

12. การจราจรติดขัด

4.79

1.727

มากที่สุด

13. การท่องเที่ยวทางเพศ

4.74

.619

มากที่สุด

14. พัทยามีความเป็นเชิงพาณิชย์มากเกินไป

4.31

.906

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
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ค่าเฉลี่ย
(X̄)

S.D.

ผลการประเมิน

15. มีสาวประเภทสองมาก

4.12

.863

มาก

16. อากาศร้อน

3.97

.858

มาก

17. ผู้คนแออัด

4.10

.839

มาก

18. การนวดแผนไทย

4.67

.637

มากที่สุด

19. การพักผ่อนหย่อนใจ

4.58

.724

มากที่สุด

20. เมืองแห่งการท่องราตรี

4.49

.804

มากที่สุด

21. โชว์การแสดง เช่น ทิฟฟานี่โชว์ คาบาเร่โชว์

4.40

.890

มากที่สุด

4.17

.496

มาก

ระดับความคิดเห็น

รวม

*การแปลความหมายค่าเฉลี่ย 1.00-1.79 = น้อยที่สุด 1.80-2.59 = น้อย 2.60-3.39 = ปานกลาง 3.40-4.19 = มาก 4.20-5.00 = มาก
ที่สุด

ด้านทัศ นคติข องนัก ท่องเที่ยวชาวต่า งชาติ ที่มีต่อ เมืองพัทยาผลการประเมินรวมอยู่ใ นระดั บดี คื อ ชอบบรรยากาศ
ชายทะเลในพัทยา ชอบความเป็นเมืองตากอากาศที่ทันสมัยของพัทยา ชอบสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักท่องเที่ยว การ
คมนาคมในเมืองพัทยามีความสะดวก เมืองพัทยามีความปลอดภัยสําหรับนักท่องเที่ยว เมืองพัทยาเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลที่
มีชื่อเสียง ค่าใช้จ่ายในเมืองพัทยาไม่แพงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น เมืองพัทยามีร้านอาหารบริการอยู่ทุกพื้นที่ เมืองพัทยามีอาหาร
หลากหลายประเภทให้เลือกบริโภค คนในท้องถิ่นโดยทั่วไปมีความเป็นมิตรไมตรีและอัธยาศัยดี ชอบบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยว
ยามราตรีในพัทยา เมืองพัทยามีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยและตะวันตก และอาคารร้านค้ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ตามลําดับ รายละเอียดแสดงอยู่ในตารางที่ 3
ตารางที่ 3
ค่าเฉลี่ยทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อเมืองพัทยา
ค่าเฉลี่ย
(X̄)

S.D.

ผลการประเมิน

1. ชอบบรรยากาศชายทะเลในพัทยา

4.07

.901

ดี

2. ชอบความเป็นเมืองตากอากาศที่ทนั สมัยของพัทยา

4.13

.854

ดี

3. ชอบสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักท่องเที่ยว

4.17

.894

ดี

4. การคมนาคมในเมืองพัทยามีความสะดวก

3.78

.909

ดี

5. เมืองพัทยามีความปลอดภัยสําหรับนักท่องเที่ยว

3.63

.861

ดี

6. เมืองพัทยาเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลทีม่ ีชื่อเสียง

3.65

.956

ดี

7. ค่าใช้จ่ายในเมืองพัทยาไม่แพงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น

3.66

1.040

ดี

ระดับความคิดเห็น
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ค่าเฉลี่ย
(X̄)

S.D.

ผลการประเมิน

8. เมืองพัทยามีร้านอาหารบริการอยูท่ ุกพื้นที่

3.75

1.075

ดี

9. เมืองพัทยามีอาหารหลากหลายประเภทให้เลือกบริโภค

3.77

1.043

ดี

10. คนในท้องถิ่นโดยทั่วไปมีความเป็นมิตรไมตรีและ
อัธยาศัยดี

3.85

.997

ดี

11. ชอบบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรีในพัทยา

3.86

1.046

ดี

12. เมืองพัทยามีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยและ
ตะวันตก

3.73

1.082

ดี

13. อาคารร้านค้า มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

3.73

1.094

ดี

3.83

.718

ดี

ระดับความคิดเห็น

เฉลี่ยรวม

*การแปลความหมายค่าเฉลี่ย 1.00-1.79 = ไม่ดีอย่างยิ่ง 1.80-2.59 = ไม่ดี 2.60-3.39 = ปานกลาง 3.40-4.19 = ดี 4.20-5.00 = ดีมาก

ด้านการกลับมาเยือนซ้ําเมืองพัทยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ผลการประเมินรวมอยู่
ในระดับมาก คือ จะกลับมาเที่ยวพัทยาอีกเมื่อมีโอกาส รองลงมา คือ จะแนะนําเมืองพัทยาให้แก่ผู้อื่น รายละเอียดแสดงอยู่ใน
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4
ด้านการกลับมาเยือนซ้ําเมืองพัทยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ระดับความคิดเห็น

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ผลการประเมิน

1. จะแนะนําเมืองพัทยาให้แก่ผู้อื่น

3.91

1.088

มาก

2. จะกลับมาเที่ยวพัทยาอีกเมื่อมีโอกาส

3.96

1.121

มาก

3.94

1.088

มาก

รวม

*การแปลความหมายค่าเฉลี่ย 1.00-1.79 = น้อยที่สุด 1.80-2.59 = น้อย 2.60-3.39 = ปานกลาง 3.40-4.19 = มาก 4.20-5.00 = มาก
ที่สุด

ทัศนคติที่ดีของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้นมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์เมืองพัทยาซึ่งจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวจะกลับมาเที่ยว
พัทยาอีกเมือมีโอกาสและจะแนะนําเมืองพัทยาให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย
ผลการทดสอบสมมติฐานของภูมิภาคที่มีต่อทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อพัทยา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อเมืองพัทยา พบว่านักท่องเที่ยวที่มีภูมิภาคของประเทศถิ่นพํานักแตกต่างกัน ไม่มี
อิทธิพลต่อทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อเมืองพัทยา รายละเอียดแสดงอยู่ในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5
ผลการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบทัศนคติต่อเมืองพัทยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาจากภูมภิ าคที่ต่างกัน
ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ภูมิภาค

ภูมิภาคของ
ประเทศถิ่น
พํานัก

ยุโรป
เอเชียตะวันออก
เอเชียใต้
ตะวันออกกลาง

ค่า
เฉลี่ย
3.77
3.88

S.D.

F

Sig.

ผลทด
สอบ

.628

.597

ไม่แตก
ต่าง

.533
.914

3.85

.688

3.76

.580

ในส่วนของปัจจัยภาพลักษณ์ที่มีต่อเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี แสดงอยู่ในตารางที่ 6 ค่า Kaiser-Meyer Olkin (KMO)
เท่ากับ 0.868 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ําที่กําหนดไว้ที่ 0.5 ซึ่งหมายความว่าตัวแปรทั้งหมดในสเกลที่ใช้วัดภาพลักษณ์ที่สหสัมพันธ์
กันมากเพียงพอที่จะทําการวิเคราะห์ปัจจัยได้ การวิเคราะห์ปัจจัย (factor analysis) เป็นการจัดกลุ่มตัวแปรที่สะท้อนแนวคิดที่
เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มในกลุ่มเดียวกัน เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 6 แสดงให้
เห็นว่าข้อความที่สะท้อนภาพลักษณ์ทั้ง 21 ข้อความ สามารถสรุปออกมาเป็นปัจจัยที่สําคัญ 6 กลุ่ม ปัจจัยเรียงลําดับความสําคัญ
โดยพิจารณาค่า Eigenvalue จากมากไปหาน้อยได้แก่ 1. เมืองตากอากาศและแสงแดด 2. อากาศร้อนและความแออัด 3. เมืองที่
ทันสมัย 4. การท่องเที่ยวยามราตรี 5.ความโรแมนติก/อาชญากรรม 6. ภาพลักษณ์ด้านลบ รายละเอียดแสดงอยู่ในตารางที่ 6
ตารางที่ 6
การวิเคราะห์ปัจจัยภาพลักษณ์ของเมืองพัทยา
ภาพลักษณ์เมืองพัทยา

Factor loading

ปัจจัยที่ 1 เมืองตากอากาศและแสงแดด (Eigenvalue 7.690)
เมืองแห่งการอาบแดด

.812

หาดทราย/ชายทะเลสวยงาม

.789

โรงแรม/รีสอร์ทพัทยามีความสวยงาม

.779

ความเป็นมิตรของคนในท้องถิ่น

.732

อาหารอร่อย

.696

ปัจจัยที่ 2 อากาศร้อนและความแออัด (Eigenvalue 2.004)
อากาศร้อน

.825

ผู้คนแออัด

.790

มีสาวประเภทสองมาก

.694
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ภาพลักษณ์เมืองพัทยา

Factor loading

ปัจจัยที่ 3 เมืองที่ทันสมัย (Eigenvalue 1.686)
มีแหล่งช็อปปิ้งหลากหลาย

.795

เป็นเมืองที่มีความเป็นสมัยนิยม

.790

เป็นเมืองตากอากาศที่ทันสมัย

.714

มีกิจกรรมทางน้ําหลากหลายเช่น เจ็ทสกี บานาน่าโบ้ท

.528

ปัจจัยที่ 4 การท่องเที่ยวยามราตรี (Eigenvalue 1.417)
เมืองแห่งการท่องราตรี

.849

โชว์การแสดง เช่น ทิฟฟานี่โชว์ คาบาเร่โชว์

.816

การพักผ่อนหย่อนใจ

.761

พัทยามีความเป็นเชิงพาณิชย์มากเกินไป

.472

ปัจจัยที่ 5 ความโรแมนติก / อาชญากรรม (Eigenvalue 1.136)
พัทยาเป็นสถานที่ที่โรแมนติก

.712

ปัญหาด้านอาชญากรรม

.602

ปัจจัยที่ 6 ภาพลักษณ์ด้านลบ (Eigenvalue 1.055)
การจราจรติดขัด

.859

การท่องเที่ยวทางเพศ

.812

การนวดแผนไทย

.475

KMO .868 Total Variance Explained 71.372%
ในส่วนการเปรียบเทียบภาพลักษณ์โดยการจําแนกตามภูมิภาคของนักท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ด้านการเป็นเมืองตากอากาศ
ด้านอากาศร้อนและความแออัด ด้านการเป็นเมืองที่ทันสมัย ด้านความโรแมนติก/อาชญากรรม นักท่องเที่ยวที่อยู่ในภูมิภาคยุโรป
เอเชียตะวันออก เอเชียใต้ และตะวันออกกลาง มีผลการประเมินรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวยาม
ราตรี และภาพลักษณ์ด้านลบนั้น นักท่องเที่ยวทั้ง 4 ภูมิภาค มีผลการประเมินรวมอยู่ในระดับมากที่สุด รายละเอียดแสดงอยู่ใน
ตารางที่ 7
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ตารางที่ 7
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาในสายตาของนักท่องเที่ยวจาก 4 ภูมิภาค

ภาพลักษณ์

ยุโรป
(N=141)

ภูมิภาคของประเทศถิ่นพํานัก
เอเชีย
เอเชียใต้
ตะวันออก
(N=100)
(N=131)

ตะวันออก
กลาง
(N=28)

Reliability
coefficient

F

เมืองตากอากาศ
4.10
4.02
4.03
4.09
.885
.387
และแสงแดด
อากาศร้อนและ
4.07
4.11
3.99
4.10
.839
.504
ความแออัด
เมืองที่ทันสมัย
3.87
3.90
3.82
3.89
.844
.284
การท่องเที่ยวยาม
4.48
4.49
4.38
4.30
.815
1.052
ราตรี
ความโรแมนติก /
3.83
3.88
3.84
3.84
.762
.075
อาชญากรรม
ภาพลักษณ์ด้านลบ
4.74
4.66
4.83
4.69
.262
1.141
ความหมาย: ค่าเฉลีย่ 1.00-1.79 สําคัญน้อยทีส่ ุด: 1.80-2.59 สําคัญน้อย: 2.60-3.39 สําคัญปานกลาง: 3.40-4.19 สําคัญมาก:
4.20-5.00 สําคัญมากที่สดุ

ในส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการกลับมาเยือนซ้ําต่อแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งตัวแปรอิสระทั้ง 7 คือ 1) เมืองตากอากาศและ
แสงแดด 2) อากาศร้อนและความแออัด 3) เมืองที่ทันสมัย 4) การท่องเที่ยวยามราตรี 5) ความโรแมนติก/อาชญากรรม 6)
ภาพลักษณ์ด้านลบและ 7) ทัศนคติ สามารถอธิบายตัวแปรตามได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า
ปัจจัยทั้ง 7 ทัศนคติ มีความสําคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวยามราตรี เมืองตากอากาศและแสงแดด อากาศ
ร้อนและความแออัด ความโรแมนติก/อาชญากรรม และภาพลักษณ์ด้านลบ ตามลําดับ รายละเอียดแสดงอยู่ในตารางที่ 8
ตารางที่ 8
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกลับมาเยือนเมืองพัทยาซ้ํา
Dependent variable
Independent variables

Prediction: Goodness-of-Fit
Multiple R
.741
R Square
.549
Adjusted
R .541
Square

การกลับมาเยือนซ้ํา
ภาพลักษณ์การเป็นเมืองตากอากาศและแสงแดด ภาพลักษณ์อากาศร้อนและความ
แออัด ภาพลักษณ์เมืองที่ทันสมัย ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวยามราตรี ภาพลักษณ์ความ
โรแมนติก / อาชญากรรม ภาพลักษณ์ด้านลบ ทัศนคติ

Sig.

.762
.680
.837

.369
.973
.332
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Standard Error
Analysis
of
Variance
Regression
Residual
F = 68.22

.759
Degree of Sum of Squares
Freedom
7
275.344
392
226.016
Sig. F = .000

Durbin-Watson

1.972

Explanation: Variables in Equation
Independent Variable
Unstandardized
Coefficients (B)
เมืองตากอากาศและแสงแดด
.109
อากาศร้อนและความแออัด
.053
เมืองที่ทันสมัย
.019
การท่องเที่ยวยามราตรี
.419
ความโรแมนติก/อาชญากรรม
.025
ภาพลักษณ์ด้านลบ
.013
ทัศนคติ
.783
ค่าคงที่
1.519
Collinearity Diagnostics
Tolerance
เมืองตากอากาศและแสงแดด
อากาศร้อนและความแออัด
เมืองที่ทันสมัย
การท่องเที่ยวยามราตรี
ความโรแมนติก/อาชญากรรม
ภาพลักษณ์ด้านลบ
ทัศนคติ
ค่าคงที่

.556
.539
.461
.588
.577
.971
.442

Mean Square
39.335
.577

Standardized
Coefficients (Beta)
.066
.035
.012
.250
.021
.008
.501
Variable
Factor
1.799
1.856
2.170
1.700
1.732
1.030
2.264

T-value

Sig.

5.444
2.756
3.232
5.647
2.473
2.239
9.826

.000
.038
.023
.000
.041
.046
.000

Inflation Condition Index
13.117
18.234
22.647
24.962
25.337
27.740
31.783
1.000
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ซึ่งสามารถเขียนในรูปแบบของแผนภูมิได้ดังนี้
ทัศนคติ

.501

การท่ องเทีย วยามราตรี

.250

เมืองตากอากาศและแสงแดด

.066

อากาศร้ อนและความแออัด

.035

.021

ภาพลักษณ์ เมืองพัทยา

ความโรแมนติกและอาชญากรรม
.012

เมืองทีท นั สมัย

.008

ภาพลักษณ์ ด้านลบ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน สรุปดังนี้
สมมติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวที่มาจากภูมิภาคแตกต่างกันรับรู้ถึงภาพลักษณ์ที่มีต่อเมืองพัทยาแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีภูมิภาคแตกต่างกันรับรู้ถึงภาพลักษณ์ที่มีต่อเมืองพัทยาไม่
แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 นักท่องเที่ยวที่มากจากภูมิภาคต่างกันมีทัศนคติต่อเมืองพัทยาแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักท่องเที่ยวที่มาจากภูมิภาคต่างกันมีทัศนคติต่อพัทยาไม่แตกต่างกัน
สมมติฐ านที่ 3 ภาพลักษณ์และทัศนคติต่อการท่องเที่ยวในเขตเมืองพัทยามีอิทธิพลต่อโอกาสที่จะกลับมาเยือนซ้ํา
แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ภาพลักษณ์และทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวในเขตเมืองพัทยามี
อิทธิพลต่อโอกาสที่จะกลับมาเยือนซ้ําเมืองพัทยาไม่แตกต่างกัน
การอภิปรายผล
จากการศึกษาภาพลักษณ์ และทัศนคติต่อการท่องเที่ยวในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่
ส่งผลต่อการกลับมาเยือนซ้ํา ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเมืองพัทยาส่วนใหญ่มาจากยุโรปเป็นเพศชายมากกว่า
เพศหญิงและเป็นนักท่องเที่ยวที่มีอายุอยู่ในช่วง 20 – 29 ปี มากที่สุด มีสถานภาพโสด โดยส่วนใหญ่แล้วจบการศึกษาปริญญาตรี
และส่วนใหญ่ไม่ได้ระบุอาชีพ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 501 – 800 เหรียญดอลล่าสหรัฐฯ ส่วนใหญ่เคย
เดินทางมาพัทยาแล้วเป็นครั้งที่ 2 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวกับเพื่อน รองลงมาคือ ครอบครัว และส่วนใหญ่ใช้
เวลาในการท่องเที่ยวเมืองพัทยา 4 – 6 วัน จากผลการวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยาเป็น
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ภาพลักษณ์ที่ประกอบขึ้นอยู่ภายในใจของนักท่องเที่ยว ซึ่งสามารถอธิบายได้จากแนวคิดของ พงษ์เทพ วรกิจโภคาทร ( 2537 : 7578) ได้กล่าวว่า ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจ อันเนื่องมาจากความประทับใจ และเกิดความทรงจําทั้งบวกและลบ ในวิจัยนี้
พบว่า ภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินี้ประกอบไปด้วยภาพลักษณ์จากการจัดกลุ่มตัวแปรได้
ทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเป็นเมืองตากอากาศและแสงแดด 2) ด้านอากาศร้อนและความแออัด 3) ด้านการเป็นเมืองที่
ทันสมัย 4) ด้านการท่องเที่ยวยามราตรี 5) ด้านความโรแมนติกและอาชญากรรม และ6) ภาพลักษณ์ด้านลบ ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวในทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวนั้นจะเป็นอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ได้รับรู้และมุมมองของ
นักท่องเที่ยวหรือข้อมูลที่นักท่องเที่ยวได้รับจากบุคคลอื่น ๆ และสิ่งเหล่านี้ย่อมก่อตัวขึ้นเป็นทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นซึ่งทัศนคติที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ ซึ่งสามารถอธิบายได้จากแนวคิดของ สุทิน เตียนพลกรัง (2546) ได้กล่าวว่า ทัศนคติ คือ
เครื่องมือกําหนดทิศทางพฤติกรรมของบุคคล ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งความรู้สึกนั้นเป็นไปในทางที่พอใจหรือไม่พอใจก็ได้ ซึ่งงานวิจัย
นี้ในส่วนของทัศนคติในด้านความแตกต่างของภูมิภาคถิ่นพํานักที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อเมืองพัทยาไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ศิรินุช สุทธิรัตน์ (2547) ที่กล่าวว่า ความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ ย่อมมีทัศนคติในเรื่องต่าง ๆ ที่แตกต่าง
กัน ในส่วนวิจัยนี้ นักท่องเที่ยวมีทัศนคติที่ดีต่อพัทยาในทุกด้าน โดยรวมเป็นไปในเชิงบวก ซึ่งการมีทัศนคติที่ดีต่อภาพลักษณ์ของ
เมืองพัทยาก็ส่ง ผลให้ นักท่ องเที่ ยวจะกลับ มาเยือนพั ทยาซ้ําอีก เมื่อมี โอกาส และจะแนะนําเมืองพั ทยาให้แก่ ผู้อื่น อีกด้ว ย ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิกานต์ เบ้าวรรณ (2550, น. 3) พบว่า ทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนั้นส่งผลต่อการ
เดินทางกลับมาเที่ยวซ้ํา
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
ภาพลั ก ษณ์ ข องเมื อ งพั ท ยาในทั ศ นคติ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ จ ะเป็ น อย่ า งไรนั้ น ก็ ขึ้ น อยู่ กั บ ประสบการณ์ ที่
นักท่องเที่ยวได้รับรู้จากการเข้าไปท่องเที่ยว หรือการรับรู้จากบุคคลและข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ และสิ่งเหล่านี้ย่อมก่อตัวขึ้น
เป็นทัศนคติที่ดีหรือไม่ดีต่อแหล่งท่องเที่ยวก็ได้ ดังนั้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีทัศนคติที่ดีต่อภาพลักษณ์ของเมืองพัทยา
เป็นไปในด้านบวกเพิ่มมากขึ้น องค์กรการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ควรกําหนดนโยบาย และแผนการดําเนินการ
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่เมืองพัทยา ดังนี้
1.
ด้านแหล่งท่องเที่ยว ในส่วนของสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ควรมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น โดยให้ภาครัฐเข้า
มามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม เช่น ปลูกต้นไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มตามเกาะกลางถนนและมีการ
ประดับไม้แขวน ไม้ประดับ เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างทิวทัศน์ และ บรรยากาศให้น่ามาท่องเที่ยว เพื่อให้เมืองพัทยาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เหมือนในอดีต เพราะปัจจุบันนี้สิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกลายเป็น
แหล่งท่องเที่ยวบันเทิงจึงควรปรับภาพลักษณ์ให้นักท่องเที่ยวมองเห็นว่าเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวสีเขียว
2.
ด้ า นความปลอดภั ย เนื่ อ งจากว่ า เมื อ งพั ท ยามี ปั ญ หาอาชญากรรมมาก ไม่ ว่ า จะเป็ น การปล้ น ชิ ง ทรั พ ย์
นักท่องเที่ยว การฆ่าเพื่อชิงทรัพย์ องค์กรท้องถิ่น และ หน่วยงานต่าง ๆ ควรเข้ามาดูแล เพิ่มจุดรักษาความปลอดภัยในหลาย ๆ จุด
ที่เป็นจุดเสี่ยง โดยการจัดฝึกอบรม อปพร. อาสาสมัครหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เป็นหูเป็นตาในการป้องกันเหตุอาชญากรรมในพื้นที่
มีการจัดเจ้าหน้าที่ตํารวจออกตรวจตราตามสถานที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังควรทําการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCR บนที่
เปลี่ยวหรือชุมชนหนาแน่นโดยรอบเขาพระตําหนัก และจุดเสี่ยงที่สําคัญ เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
3.
ด้านการคมนาคม ปัญหาการจราจรที่ติดขัดของพัทยาเป็นปัญหาที่มีมานานมากซึ่งส่งผลให้คุณภาพชีวิตของ
ประชากรและนักท่องเที่ยวลดทอนลง เนื่องจากมีการใช้รถส่วนตัวเป็นจํานวนมากซึ่งก็มีสาเหตุมาจากระบบขนส่งสาธารณะไม่ดีพอ
ไม่สะดวก รวดเร็วเท่าที่ควร จึงทําให้ใช้รถส่วนตัวกันเป็นจํานวนมากส่งผลให้การจราจรติดขัด หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ควร
ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของการจราจรที่ติดขัด โดยการแก้ไขปัญหาจราจรอย่างมีระบบ เช่น การสร้างเพิ่มขยายเส้นทาง การกําหนด
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เส้นทางการเดินรถทางเดียวในเส้นทางที่มีปริมาณรถมาก อีกทั้งป้ายบอกทางควรมีความชัดเจน และเข้าใจง่าย เพื่อไม่ให้เกิดความ
สับสนระหว่างการเดินทาง เร่งการจัดการระบบขนส่งสาธารณะ เช่น จอดรถรับส่งผู้โดยสารให้ตรงตามจุดรับส่ง คัดเลือกบุคลากรที่
มีประสบการณ์ด้านการขับรถ ซ่อมแซมสภาพผิวถนน รณรงค์ให้มีการใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากกว่าการใช้รถส่วนตัว สร้างระบบ
ขนส่งมวลชนและบริการให้ครอบคลุมทั่วถึง เช่น รถโดยสารประจําทาง รถไฟฟ้า เน้นให้บริการที่ดีแก่ผู้โดยสาร เพื่อเป็นการจูงใจให้
หันมาใช้บริการของระบบขนส่งมวลชนจะได้ลดปริมาณรถยนต์ส่วนตัว
4.
ด้านปัญหาการท่องเที่ยวทางเพศ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มองเห็นว่าพัทยาเป็นเมืองแห่งการขายบริการทางเพศ
ซึ่งในขณะนี้สื่อต่างประเทศตีข่าวว่าพัทยาเป็นนครคนบาป มีการค้าประเวณีเป็นจํานวนมาก มีทั้งโสเภณีหญิง โสเภณีชาย โสเภณี
เด็กทั้งชายและหญิง ซึ่งกรณีที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นภาพลักษณ์ด้านลบสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวของพัทยา
เป็นอย่างมาก เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ควรเร่งทําการลงพื้นที่ป้องปรามกวาดล้างการลักลอบค้าประเวณีอย่าง
จริงจัง ต้องใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและมาตรการทางสังคมเพื่อแก้ปัญหาระยะยาว เช่น การแก้ไขปัญหา
เด็กเร่ร่อน โดยการให้การศึกษาให้วามรู้แก่เด็กเหล่านี้ ควรรณรงค์ให้ความรู้ถึงผลเสียของการค้าประเวณี สร้างวิชาชีพให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ที่ไม่มีงานทํา เพื่อลดการค้าประเวณี และควรให้มีการเปิดร้านขาย sex toy อย่างถูกกฎหมาย เพื่อการลดการซื้อ
ประเวณี เป็นต้น เพื่อเร่งกู้ภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติให้ดีขึ้น
5.
ด้านความสะอาด เนื่องด้วยเมืองพัทยามีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก มีขยะให้จัดเก็บถึงวันละ
350 ตัน หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรมีการเพิ่มถังขยะตามจุดต่าง ๆ ให้รองรับเพียงพอต่อนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว ให้
เจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บขยะจัดเก็บอย่างรวดเร็วก่อนที่ขยะจะส่งกลิ่นเหม็นเพื่อไม่ให้ทําลายบรรยากาศการท่องเที่ยว โดยมีการเพิ่มเวลา
จัดเก็บ หรือเพิ่มความถี่ เพิ่มจํานวนรถในการจัดเก็บ เพื่อไม่ให้ขยะตกค้างในเมือง และที่สําคัญพัทยาจําเป็นที่จะต้องมีโรงกําจัดขยะ
6.
ด้านสินค้าและการบริการ ด้านนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเช่นกัน นอกจากนักท่องเที่ยว
ที่มาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็มักจะนิยมซื้อสินค้าที่แตกต่างจากสินค้าที่ตนเองมีอยู่ เพื่อเป็นของที่ระลึกให้ตนเอง และให้บุคคลที่
รู้จัก ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ควรมีการกําหนดให้ร้านขายสินค้าต่าง ๆ และสินค้าที่ระลึกให้มีมาตรฐาน เช่น สินค้าทุก
ประเภทต้องมีมาตรฐาน มีคุณภาพที่ดี ราคาและคุณภาพของสินค้าต้องมีความเหมาะสมกัน ควรมีการตรวจร้านค้าให้มีมาตรฐาน
ตามหลักสากล มีการออกใบรับรองคุณภาพสินค้าและร้านค้า เพื่อเป็นเครื่องหมายการผ่านการรับรองคุณภาพ ซึ่งจะช่วยให้
นักท่ องเที่ยวมีความมั่นใจในคุณภาพของสินค้ า รวมไปถึง ควรมีก ารจั ดฝึก อบรม และพัฒนาบุค ลากรให้มีทั กษะในเรื่องของ
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนเพิ่มมากขึ้นจะได้อํานวยความสะดวกนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากว่าเมือง
พัทยามีนักท่องเที่ยวหลักเป็นชาวต่างชาติ
7.
ด้านการนวดแผนไทย เมืองพัทยามีการเปิดร้านนวดแผนไทยเป็นจํานวนมาก อีกทั้งยังมีหมอนวดที่ให้บริการ
นวดนักท่องเที่ยวตามถนนเรียบชายหาดด้วย ซึ่งการนวดแผนไทยเป็นรูปแบบการให้บริการที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่ม
นักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่นักท่องเที่ยวยังคงมองเป็นภาพลักษณ์ด้านลบ เพราะว่าพนักงานนวดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวด้านการโก่ง
ราคา ร้านนวดแผนไทยบางร้านก็ไม่ได้ผ่านมาตรฐานการบริการของชมรมนวดแผนไทย ดังนั้น หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรลง
พื้นที่ตรวจสอบร้านนวดแผนไทยให้มีมาตรฐาน พร้อมออกใบรับรองว่าร้านนวดนี้ได้ผ่านการตรวจสอบแล้ว กําหนดราคาการนวด
แต่ละประเภทให้มีความเหมาะสมเพื่อไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว รวมไปถึงการจัดฝึกอบรมหมอนวดให้มีความชํานาญ มีการ
นวดอย่างถูกต้องตามศาสตร์การนวดแผนไทย และต้องมีใบรับรองผ่านการอบรมการนวดแผนไทยจากสถาบันต่าง ๆ อย่างถูกต้อง
เพื่อลดความเสี่ยงจากการนวดที่ไม่ถูกหลักของศาสตร์การนวดแผนไทย
8.
ด้านกิจกรรมต่าง ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน ควรมีการจัดแคมเปญร่วมกัน เพื่อกระตุ้นให้
เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยการสร้างกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยว เช่น จัดงานที่เกี่ยวกับอาหารทะเล
รวบรวมร้านอาหารซีฟู๊ดที่อร่อย ๆ มาไว้ภายในงาน จัดงานสร้างสรรค์ทางดนตรี กิจกรรมคอนเสริต์ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรม
เหล่านี้จะก่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจต่อชุมชนในพื้นที่และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเขตเมืองพัทยา ทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้แก่เมืองพัทยาได้อีกด้วย
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อนัญญา ปาอนันต
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง มีวัตถุประสงคเพื่อ 1)ศึกษาแรงจูงใจของนักทองเที่ยวใน
การเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง 2)ศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัด
ระยอง 3)ศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวในการทองเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง และ 4)ศึกษาปญหาและอุปสรรคจาก
ผูประกอบการในการส งเสริ มการท องเที่ ยวเชิง เกษตร จังหวัด ระยอง การวิจัยดํ าเนินการเก็บข อมูล จากกลุม ตัวอยาง 2 กลุ ม
ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง โดยเลือกสวนเกษตรดวยวิธีการสุม(จับฉลาก) จากรายชื่อสวนเกษตรทั้งหมด
จํานวน 27 แหง โดยเลือกมา 10 แหง เพื่อทําการศึกษา และใชวิธีการเลือกตัวอย างแบบบังเอิญจากนักทองเที่ยวที่ เดินทางมา
ทองเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยองจํานวน 400 ตัวอยาง สําหรับเครื่องมือที่ผูวิจัยใชในการรวบรวมขอมูล แบงเปน 2 กลุม มีดังนี้
1) การสัม ภาษณแบบเจาะลึ ก (In-Depth Interview) เพื่อใช กับกลุมตั วอย างเจาของธุรกิจการทองเที่ย วเชิ งเกษตร เป นการ
สัมภาษณโดยการตั้งประเด็นคําถามไวลวงหนา แนวคําถามเปนลักษณะคําถามปลายเปด (Open-ended Questions) เพื่อใหกลุม
ตัวอยางสามารถแสดงความคิดเห็นไดเต็มที่ 2)แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อใชกับกลุมตัวอยางที่ 2 คือ นักทองเที่ยวชาว
ไทยที่ เ ดิ นทางมาท องเที่ ย วเชิ ง เกษตร จัง หวัด ระยอง ซึ่ง กลุ ม ตั วอย างตอบแบบสอบถามด วยตนเอง (Self Administered
Questionnaires) และสวนคําถามเปนคําถามปลายปด (Close-ended Questions) ผลการวิจัยพบวา การทําธุรกิจทองเที่ยวเชิง
เกษตรสามารถทํ าได ทั้ ง ขนาดเล็ ก กลางจนไปถึ ง ขนาดใหญ ผูป ระกอบการส วนใหญ ต องการให มี กิจกรรมเชิ ง เกษตรเพื่ อให
นักทองเที่ยวไดรับความรูและไดรับประสบการณใหมๆเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร ในเรื่องของแรงจูงใจพบวา ดานแรงจูงใจ
ภายในที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญคือ ความตองการรับประทานผลไมสดๆ ดานแรงจูงใจภายนอกคือ ความสวยงามของสถานที่
ดานความพึงพอใจพบวาสิ่งที่นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ผลไมสด สะอาด อรอย ดานพฤติกรรมนักทองเที่ยว พบวา
นักทองเที่ยวสวนใหญไมเคยทองเที่ยวเชิงเกษตรมากอน (78%) ทั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะคือ ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับ
การดูแลสภาพแวดลอมของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรใหคงความความเปนธรรมชาติที่สมบูรณสวยงามเพื่อเปนจุดขายในการดึงดูด
นักทองเที่ยว
คําสําคัญ : การทองเที่ยวเชิงเกษตร
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ABSTRACT
The study “Approaches to Promote Argo-Tourism in Rayong Province” has the objectives to 1)study
motivation of tourists in visiting agro-tourism in Rayong Province 2)study behavior of tourists in visiting agrotourism in Rayong Province 3)study satisfaction of tourists in visiting agro-tourism in Rayong Province and 4)to
study problems and obstacles from agro-tourism entrepreneurs to promote agro-tourism in Rayong Province.
The sample was divided into two group: entrepreneurs and Thai tourists. Results showed that small, medium
or large size of orchard can be developed into an agro-tourism. Most of the operators need to provide their
own agricultural activities and made an alliance with the agricultural business in order for visitors could gain
knowledge and new experiences from agro-tourism. For motivation of tourists, it is found that internal factors
were the need to taste the fresh fruits. External factors were nature beauty of orchard. For satisfaction it is
found that the most satisfied of tourists is the fresh fruits, clean and tasty. For behavior of tourists it is found
that most samples never visit an agro-tourism (78%). Based on the results of the study, it’s suggested that the
agro-tourism entrepreneurs should focus on taking care of the orchard to remain beautiful and natural as
they were as a selling point to attract tourists to visit agro-tourism in Rayong Province.
Keywords : Agro-tourism
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บทนํา
จังหวัดระยอง ถือเปนจังหวัดยอดนิยมอีกจังหวัดหนึ่งที่นักทองเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวตางชาติเดินทางไปทองเที่ยวใน
แตละปจํานวนมาก โดยจังหวัดระยองจะเปนที่รูจักในฐานะเมืองแหงผลไมดีของภาคตะวันออก ไมวาจะเปนมังคุด ทุเรียน เงาะ
รวมทั้ง อาหารทะเลสด แปรรูป กะป น้ําปลา เนื่องจากความเหมาะสมของสภาพดินฟาอากาศที่เอื้ออํานวยและสภาพภูมิประเทศที่
เหมาะสม นอกจากนั้น ยังไดชื่อวาเปนเมืองทองเที่ยวที่สวยงาม เนื่องจากมีชายหาดยาวสวยเลียบขนานไปกับอาวไทย และเกาะ
สวยงามระดับโลก เชน เกาะเสม็ดก็เปนที่รูจักแพรหลายทามกลางนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศ ฐานเศรษฐกิจที่สําคัญ
ของจังหวัดคือเกษตรกรรม การทองเที่ยว และอุตสาหกรรม โดยรูปแบบการทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมอีกประเภทหนึ่งของจังหวัด
ระยอง คือ การทองเที่ยวเชิงเกษตร โดยการทองเที่ยวเชิงเกษตร (Agro-Tourism) เปนการทองเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่จะสามารถ
นํารายได มาสูชุ มชนโดยเฉพาะเกษตรกรผู เป นเจาขงแหลง ทองเที่ ยวและประชาชนในทองถิ่นยัง สามารถสร างรายได จากการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตรนี้ไดอีกดวย การทองเที่ยวเชิงเกษตรยังเปนการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวจะไดสัมผัสกับธรรมชาติ วิถีชีวิตของ
ชาวชนบท ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และการประกอบอาชีพทางการเกษตรที่หลากหลาย รวมถึง ไดรับความรูและ
ประสบการณใหมๆ พรอมทั้งความสนุกสนาน เพลิดเพลิน โดยมีความรับผิดชอบอยางมีจิตสํานึกตอการรักษาสภาพแวดลอมใน
สถานที่นั้นๆ เปนพื้นฐาน และยังสามารถนําความรูที่ไดรับกลับไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพได รวมถึงเปนการสรางอาชีพ
เสริมใหแกเกษตรกร นอกจากนี้ยังเปนการเพิ่มมูลคาทรัพยากรดานการเกษตรของเกษตรกรและผูที่เกี่ยวของ สงผลใหครอบครัว
ชุมชน สังคม มีความเขมแข็งและความเจริญกาวหนาดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ซึ่งการทองเที่ยวเชิงเกษตรของ
จังหวัดระยองประกอบไปดวยการทองเที่ยวที่หลากหลาย ไมวาจะเปนการเดินทางเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวสวนผลไม พรอมชมชิม
ผลไมนานาชนิด การเยี่ ยมชมวิถี ชีวิตของชาวประมง การเยี่ยมชมแหลง เพาะพั นธุสัตวน้ํา และการแปรรูปอาหารทะเล เปนต น
แสดงใหเห็นวา การทองเที่ยวเชิงเกษตรมีองคประกอบที่นาสนใจหลายประการ ที่จะสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาทองเที่ยว
ตามแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่จังหวัดระยองได อยางไรก็ตาม การทองเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่จังหวัดระยอง ยังไมเปนที่
สนใจและไดรับความนิยมในหมูนักทองเที่ยวมากนัก จึงสงผลใหการทองเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่จังหวัดระยองนี้ขาดโอกาสในการ
เติบโตและพัฒนาเทาที่ควร จึงเปนหัวขอในการวิจัย ดังนี้
วัตถุประสงคของการศึกษา
1.
2.
3.
4.

เพื่อศึกษาถึงแรงจูงใจของนักทองเที่ยวในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยอง
เพื่อสํารวจพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยอง
เพื่อสํารวจความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยอง
เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดระยอง

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อทราบถึงแรงจูงใจ และพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดระยอง
2. เพื่อเปนประโยชนในการสรางระดับความพิงพอใจของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดระยอง ได
มากขึ้น และนําไปสูการพัฒนาทางด านเศรษฐกิจและความเปนอยูของเจาของกิจการ และเกษตรกรในจังหวัดระยอง
ตอไป
3. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนประโยชนตอนักวิจัยทานอื่น ๆ และผูที่สนใจเรื่องของการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร ใน
การนําการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไปใชเปนแนวทางในการศึกษาตอไป
สมมติฐานของงานวิจัย
1. นักทองเที่ยวที่ มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัด
ระยองแตกตางกัน
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2. นักทองเที่ยวที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรดาน เพศ อายุ การศึกษา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเดินทางมา
ทองเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยองแตกตางกัน
3. นักทองเที่ยวที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจที่มีตอการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตร
ในจังหวัดระยองแตกตางกัน
ตัวแปรงานวิจัย
ตัวแปรตน : ลักษณะทางประชากรศาสตร (เพศ การศึกษา อายุ รายได )
ตัวแปรตาม : พฤติกรรมนักทองเที่ยว แรงจูงใจ ความพึงพอใจ ในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดระยอง
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตน

ลักษณะทางประชากร
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. รายไดตอเดือน

ตัวแปรตาม
แรงจูงใจในการเดิน ทางมา
ท อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตรใน
จังหวัดระยอง
1. แรงจูงใจภายใน
2. แรงจูงใจภายนอก

พฤติกรรมในการเดินทางมา
ทองเที่ยวเชิงเกษตร
ในจังหวัดระยอง

แนวทาง
ในการสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิง
เกษตร ในจังหวัด
ระยอง

ความพึงพอใจ
ของนักทองเที่ยวที่เดินทาง
มาทองเที่ยวเชิงเกษตรใน
จังหวัดระยอง
วิธีการศึกษา
การวิจัยในครั้งนี้ใชหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาโดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช
แบบสอบถาม เพื่อใหขอมูลที่ไดมีความถูกตอง ครบถวนสมบูรณมากที่สุดและเชื่อถือได
ดานประชากร
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเรื่อง แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดระยอง โดยกําหนดประชากรที่ใช
ในการวิจัย โดยแบงเปน 2 กลุม
1. ผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวเชิงเกษตร ในพื้นที่เขตจังหวัดระยอง
2. นักทองเที่ยวชาวไทยทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุ 20 ปขึ้นไป ที่เดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยอง
ดานกลุมตัวอยาง
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กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้แบงเปน 2 กลุม ไดแก
1. ผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวเชิงเกษตร ในพื้นที่เขตจังหวัดระยอง โดยใชวิธีการสุมจับฉลาก จากสถานที่ทองเที่ยวเชิง
เกษตร(สวนผลไม)ทั้งหมด จํานวน 27 สวน เลือกมา 10 สวน เพื่อทําการศึกษา โดยรายชื่อทั้ง 10 แหง มีดังนี้
สวนเกษตรขนาดเล็ก
(1) สวนแสงแดด
(2) สวนปาหนัน
(3) สวนผูใหญเสวตร
(4) สวนประสมทรัพย
(5) สวนคุณไพบูลย
(6) สวนมังคุดไทย (สวนคุณปญญา)
สวนเกษตรขนาดกลาง
(7) สวนลุงทองใบ
(8) สวนยายดา
สวนเกษตรขนาดใหญ
(9) สวนสุภัทราแลนด
(10) สวนละไม
2. นักทองเที่ยวชาวไทยทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุ 20 ปขึ้นไป ที่เดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยอง
เนื่องจากกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไมทราบจํานวนประชากรที่แนชัด ผูวิจัยจึงใชการคํานวณหากลุมตัวอยาง
กรณีไมทราบจํานวนกลุมตัวอยางของ W.G. Cochran โดยกําหนดระดับคาความเชื่อมั่นรอยละ 95 และระดับคาความ
คลาดเคลื่อนรอยละ 5 (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2549, หนา 74) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้
เมื่อ
n
แทน ขนาดตัวอยาง
P
แทน สัดสวนของประชากรที่ผูวิจัยกําลังสุม 0.50
Z
แทน ระดับความเชื่อมั่นที่ผูวิจัยกําหนดไว Z มีคาเทากับ 1.96 ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น รอยละ 95 (ระดับ .05)
E
แทน คาความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดขึ้น = .05
ผลการคํานวณหากลุมตัวอยางที่เหมาะสมกับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไดเทากับ 400 ตัวอยาง

วิธีการสุมตัวอยาง
จะใชการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยเปนการเก็บตัวอยางจากนักทองเที่ยวที่เต็ม
ใจและยินดีใหขอมูลโดยจะทําการแจกแบบสอบถามจนครบ 400 คน
เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือวิจัย แบงเปน 2 กลุม มีดังนี้
1. การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เพื่อใชกับกลุมตัวอยางเจาของธุรกิจการทองเที่ยวเชิง
เกษตร เปนการสัมภาษณโดยการตั้งประเด็นคําถามไวลวงหนา แนวคําถามเปนลักษณะคําถามปลายเปด (Open-ended
Questions) เพื่อใหกลุมตัวอยางสามารถแสดงความคิดเห็นไดเต็มที่ โดยสัมภาษณขอมูลเกี่ยวกับ แนวทางการดําเนิน
ธุรกิจ ประวัติความเปนมา กลุมเปาหมาย กลยุทธในการดําเนินธุรกิจ เปาหมายในอนาคต รวมถึงปญหาและอุปสรรค
ตางๆ
2. แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่ อใช กับ กลุ มตั วอย างที่ 2 คื อ นักท องเที่ ย วชาวไทยที่ เ ดิ นทางมา
ท อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร จั ง หวั ด ระยอง ซึ่ ง กลุ ม ตั ว อย า งตอบแบบสอบถามด ว ยตนเอง (Self Administered
Questionnaires) และส วนคํ าถามเปนคําถามปลายป ด (Close-ended Questions) ซึ้ง สรางขึ้ นจากการรวบรวม
แนวคิดและทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของนํามาสรางแบบสอบถาม
การเก็บรวบรวมขอมูล
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1. ผูวิจัยติดตอกับเจาของธุรกิจทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดระยอง เพื่อขออนุญาตทําการศึกษาเรื่องแนวการ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร ในพื้นที่เขตจังหวัดระยอง
2. ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเจาของธุรกิจทองเที่ยวเชิงเกษตร และการแจกแบบสอบถามแก
นักทองเที่ยว จํานวน 400 คน เพื่อสํารวจแรงจูงใจ พฤติกรรม และความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยว
เชิงเกษตร จังหวัดระยอง
3. ผูวิจัยลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูล โดยการสัมภาษณ และ แจกแบบสอบถามดวยตนเอง
4. ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดไปใชในการวิเคราะหขอมูลตอไป
การวิเคราะหขอมูล
1. ผูวิจัยจะนําคําตอบที่ไดจากการสัมภาษณผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวเชิงเกษตรและเจาหนาภาครัฐที่มีสวน
เกี่ยวของ ของสวนผลไมที่ ไดสุ มเลื อกโดยวิธีการจับ ฉลากจํานวน 10 สวน มาสรุป ประเด็นเชิง เนื้อหาในภาพรวมโดย
วิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ตามขอคําถามในแตละตอนของแบบสัมภาษณเชิงลึกซึ่งครอบคลุมตาม
วัตถุประสงคและขอบเขตของเนื้อหาการวิจัย เพื่อเปนขอมูลประกอบการศึกษาแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
เกษตร จังหวัดระยอง
2. การวิเคราะหขอมูลในสวนที่ไดจากแบบสอบถามจะนํามาวิเคราะหและประมวลผล โดยตรวจสอบความ
สมบูรณของขอมูล (Editing) ในแบบสอบถาม และนําแบบสอบถามที่สมบูรณมาทําการลงรหัส (Coding) ที่กําหนด ทํา
การบันทึกลงขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Science) ประมวลและสรุปผล
โดยวิธีการสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งเปนวิธีการทางสถิติที่ชวยใหทราบถึงคุณลักษณะของกลุมตางๆ
ที่ตองการศึกษาในตั วแปรตางๆ การหาจํานวนรอยละ (Percentage) การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค าเฉลี่ ย
(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใชสถิติเชิงอางอิง (Inferential) ใชในการทดสอบ
สมมติฐาน ทดสอบคาเฉลี่ยโดยใชวิธี T-Test , Chi-square test และการวิเคราะหความแปรปรวน ANOVA
ผลการศึกษา
จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 54.3 เพศหญิง 183 คน คิดเปนรอยละ
45.7 ในสวนของอายุ สวนใหญอยูในชวง 41-45 ป คิดเปนรอยละ28.8 ในสวนของระดับการศึกษา พบวา สวนใหญ คือ ปริญญา
ตรี คนคิดเปนรอยละ 80.3 สําหรับอาชีพ สวนใหญ คือ พนักงานบริษัท คิดเปนรอยละ 45.5 ในสวนของรายไดตอเดือน พบวา
สวนใหญอยูในชวง 25,001 – 35,000 บาท คิดเปนรอยละ 49.8
ตารางที่ 1
ขอมูลปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได
ปจจัยสวนบุคคล
จํานวน
รอยละ
1. เพศ
ชาย
217
54.3
หญิง
183
45.7
รวม
400
100.0
2. อายุ
20 – 25 ป
28
7.0
26 – 30 ป
74
18.5
31 – 35 ป
64
16.0
36 – 40 ป
51
22.8
41 – 45 ป
115
28.8
46 – 50 ป
18
4.5
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ปจจัยสวนบุคคล
รวม

จํานวน
10
400

รอยละ
2.5
100.0

รวม

24
321
47
8
400

6.0
80.3
11.8
2.0
100.0

105
182
65
38
จํานวน

26.3
45.5
16.3
9.5
รอยละ

10
400

2.5
100.0

20
114
195
40
27
400

5.0
28.5
49.8
10.0
6.8
100.0

51 – 55 ป
55 ปขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
4. อาชีพ
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
นักเรียน/นักศึกษา
ปจจัยสวนบุคคล
4. อาชีพ (ตอ)
เกษตรกร
รับจางทั่วไป
พอบาน/แมบาน
รวม
5. รายไดตอเดือน
นอยกวา 15,000 บาท
15,001 – 25,000 บาท
25,001 – 35,000 บาท
35,001 – 45,000 บาท
45,001 – 55,000 บาท
55,001 บาทขึ้นไป
รวม

จากตารางที่ 2 ดานแรงจูงใจพบวา นักทองเที่ยวมีระดับแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง ใน
ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ในดานของแรงจูงใจภายในมีคาเฉลี่ยรวมอยูที่ 4.11 และ
เหตุผลสวนตัวที่ทําใหเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง อันดับที่หนึ่ง ความตองการตองการรับประทานผลไมสดๆใน
ระดับมากที่สุด (xˉ = 4.82) อันดับที่สอง ความตองการรับประทานบุฟเฟตผลไมในระดับมากที่สุด (xˉ =4.79) อันดับที่สาม
ความตองการสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติในระดับมากที่สุด (xˉ =4.60) และความตองการเยี่ยมเยือนญาติมิตรในระดับนอย
(xˉ =4.48) ตามลํ าดับ ในดานของแรงจูงใจภายนอกมีคาเฉลี่ย รวมอยูที่ 4.07 และสิ่ งดึงดู ดใจที่ ทําให นักทองเที่ย วเดินทางมา
ทองเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง อับดับที่หนึ่งคือ ความสวยงามของสถานที่ในระดับมากที่สุด (xˉ =4.39) อันดับที่สอง อัธยาศัย
ไมตรีและความเปนมิตรของคนในจังหวัดในระดับมากที่สุด (xˉ =4.30) อับดับที่สาม การทองเที่ยวรูปแบบใหมในระดับมากที่สุด
(xˉ =4.29) และสุดทายคือ การโฆษณาประชาสัมพันธ (xˉ =3.57) ตามลําดับ
ตารางที่ 2
คาเฉลี่ยของระดับแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยองของนักทองเที่ยว
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xˉ

S.D.

ผลการประเมิน

1. ความตองการรับประทานผลไมสดๆ

4.82

0.395

มากที่สุด

2. ความตองการรับประทานบุฟเฟตผลไม

4.79

0.443

มากที่สุด

3. ความตองการสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติ
4. ความตองการศึกษาวิถีชีวิตของเกษตรกร
5. ความตองการเยี่ยมเยือนญาติมิตร

4.60

0.540

มากที่สุด

4.10

0.821

มาก

1.88

1.363

นอย

6. ความตองการพักผอนหยอนใจ

4.48

0.653

มากที่สุด

รวม

4.11

0.405

มาก

1. ความสวยงามของสถานที่

4.39

0.586

มากที่สุด

2. การทองเที่ยวรูปแบบใหม

4.29

0.616

มากที่สุด

3. กิจกรรมของการทองเที่ยวเชิงเกษตร

4.12

0.710

มาก

4. การโฆษณาประชาสัมพันธ

3.57

0.788

มาก

xˉ

S.D.

ผลการประเมิน

5. การเดินทางมาทองเที่ยงมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

3.69

0.778

มาก

6. ความเหมาะสมคุมคาของคาใชจายในการทองเที่ยว

4.14

0.648

มาก

7. อัธยาศัยไมตรีและความเปนมิตรของคนในจังหวัดระยอง

4.30

0.602

มากที่สุด

4.07

0.523

มาก

ระดับแรงจูงใจในการเดินทางทองเที่ยวเชิงเกษตร จ.ระยอง
แรงจูงใจภายใน

แรงจูงใจภายนอก

ระดับแรงจูงใจ
แรงจูงใจภายนอก (ตอ)

รวมคาเฉลี่ย

สําหรั บตารางที่ 3 ดานประสบการณของนักท องเที่ยวในการเดิ นทางทองเที่ ยวเชิงเกษตร พบวา ประสบการณการ
เดินทางทองเที่ยวเชิงเกษตรของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คือ ไมเคยมีประสบการณ จํานวน 303 คน คิดเปนรอยละ 75.8
รองลงมาคือ เคยมีประสบการณ จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.3 ตามลําดับ
ตารางที่ 3
ผลการวิเคราะหรอยละของพฤติกรรมดานประสบการณการเดินทางทองเที่ยวเชิงเกษตรของนักทองเที่ยว
พฤติกรรม
1. เคยมีประสบการณการเดินทางทองเที่ยวเชิงเกษตร

จํานวน

รอยละ

97

24.3
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2. ไมเคยมีประสบการณการเดินทางทองเที่ยวเชิงเกษตร
รวม

303

75.8

400

100.0

ดานประสบการณจํานวนครั้ ง ในการเดินทางของนักทองเที่ ยว (ตารางที่ 4) พบวา ผู ต อบแบบสอบถามส วนใหญ ม า
ทองเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยองเปนครั้งแรก จํานวน 297 คนคิดเปนรอยละ 74.3 รองลงมาคือ มาทองเที่ยวเปนครั้งที่ 2
จํานวน 62 คนคิดเปนรอยละ 15.5 ครั้งที่ 3 จํานวน 23 คนคิดเปนรอยละ 5.8 และมาทองเที่ยวมากกวา 3 ครั้ง จํานวน 18 คน
คิดเปนรอยละ 4.5
ตารางที่ 4
ผลการวิเคราะหรอยละของพฤติกรรมดานจํานวนครั้งในการมาทองเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยอง
พฤติกรรม

จํานวน

รอยละ

1. เปนครั้งแรก

297

74.3

2. ครั้งที่ 2

62

15.5

3. ครั้งที่ 3

23

5.8

4. มากกวา 3 ครั้ง

18

4.5

400

100.0

รวม

ดานชองทางในการรับทราบขอมูลขาวสารของนักทองเที่ยวเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดระยอง (ตารางที่5)
พบวาสวนใหญ คือ เพื่อน/ญาติ จํานวน 193 คนคิดเปนรอยละ 48.3 รองลงมาคือ อินเตอรเน็ต จํานวน 182 คนคิดเปนรอยละ
45.5 หนังสือพิมพ/นิตยสารจํานวน 9 คนคิดเปนรอยละ 2.3 โทรทัศนจํานวน 8 คนคิดเปนรอยละ 2.0 วิทยุจํานวน 5 คนคิดเปน
รอยละ 1.3 และแผนพับ/เอกสารแนะนําการทองเที่ยวจํานวน 3 คนคิดเปนรอยละ 0.8 ตามลําดับ
ตารางที่ 5
ผลการวิเคราะหรอยละของพฤติกรรมดานชองทางในการรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดระยอง
พฤติกรรม

จํานวน

รอยละ

1. โทรทัศน

8

2.0

2. วิทยุ

5

1.3

3. หนังสือพิมพ/นิตยสาร

9

2.3

4. แผนพับ/เอกสารแนะนําการทองเที่ยว

3

0.8

5. อินเตอรเน็ต

182

45.5

6. เพื่อน/ญาติ

193

48.3

400

100.0

รวม
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สําหรับตารางที่ 6 ดานวัตถุประสงคของนักทองเที่ยวในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยอง พบวา
สวนใหญ คือ ความตองการรับประทานบุฟเฟตผลไมจํานวน 281 คนคิดเปนรอยละ 70.3 รองลงมาคือ ความตองการชิมผลไม
สดๆจากไรจํานวน 91 คนคิดเปนรอยละ 22.8 ความตองการซื้อผลผลิตทางการเกษตรจํานวน 16 คนคิดเปนรอยละ 4.3 ความ
ตองการเปดประสบการณการทองเที่ยวจํานวน 10 คนคิดเปนรอยละ 2.5 และการเปนสวนหนึ่งของโปรแกรมทัวรจํานวน 1 คน
คิดเปนรอยละ 0.3
ตารางที่ 6
ผลการวิเคราะหรอยละของพฤติกรรมดานวัตถุประสงคในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยอง
พฤติกรรม

จํานวน

รอยละ

1. ความตองการชิมผลไมสดๆจากไร

91

22.8

2. ความตองการรับประทานบุฟเฟตผลไม

281

70.3

3. การเปนสวนหนึ่งของโปรแกรมทัวร

1

0.3

4. ความตองการเปดประสบการณการทองเที่ยว

10

2.5

5. ความตองการซื้อผลผลิตทางการเกษตร

16

4.3

400

100.0

รวม

ตารางที่ 7 ดานผูรวมเดินทางของนักทองเที่ยวในการทองเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยองพบวา สวนใหญ เดินทางมา
กับ เพื่อนบาน/คนรูจักจํานวน 243 คนคิดเปนรอยละ 60.8 รองลงมา คือ ครอบครัว/ญาติจํานวน 128 คนคิดเปนรอยละ 32.0
กรุปทัวรจํานวน 11 คนคิดเปนรอยละ 2.8 คณะที่ทํางานจํานวน 10 คนคิดเปนรอยละ 2.5 และมาคนเดียวจํานวน 8 คนคิดเปน
รอยละ 2.0 ตามลําดับ
ตารางที่ 7
ผลการวิเคราะหความถี่และรอยละของพฤติกรรมดานผูรวมเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยอง
พฤติกรรม

จํานวน

รอยละ

8

2.0

2. เพื่อนบาน/คนรูจัก

243

60.8

3. ครอบครัว/ญาติ

128

32.0

4. คณะที่ทํางาน

10

2.5

5. กรุปทัวร

11

2.8

400

100.0

1. คนเดียว

รวม

สําหรับตารางที่ 8 ดานจํานวนสมาชิกผูรวมเดินทางของนักทองเที่ยว ในการเดินทางทองเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง
พบวา สวนใหญมีจํานวนสมาชิกที่เดินทางมาทองเที่ยวในครั้งนี้ คือ 4-6 คนจํานวน 181 คนคิดเปนรอยละ 45.3 รองลงมาคือ 1-3
คนจํานวน 132 คนคิดเปนรอยละ 32.0 7-9 คนจํานวน 66 คนคิดเปนรอยละ 16.5 และ 10-12 คนจํานวน 21 คนคิดเปนรอย
ละ 5.3 ตามลําดับ
ตารางที่ 8
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ผลการวิเคราะหรอยละของพฤติกรรมดานจํานวนสมาชิกที่เดินทางมาทองเที่ยวในครั้งนี้
พฤติกรรม

จํานวน

รอยละ

1. 1 – 3 คน

132

32.0

2. 4 - 6 คน

181

45.3

3. 7 - 9 คน

66

16.5

4. 10 – 12 คน

21

5.3

5. มากกวา 12 คน

-

-

400

100.0

รวม

ดานโอกาสในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยอง (ตารางที่ 9) พบวา สวนใหญ เดินทางในวันหยุดสุด
สัปดาห จํานวน 316 คนคิดเปนรอยละ 75.0 รองลงมาคือ วันหยุดนักขัตฤกษจํานวน 40 คนคิดเปนรอยละ 10.0 วันปกติ
(จันทร/ศุกร)จํานวน 32 คนคิดเปนรอยละ 8.0 และวันหยุดประจําปจํานวน 12 คนคิดเปนรอยละ 3.0 ตามลําดับ
ตารางที่ 9
ผลการวิเคราะหรอยละของพฤติกรรมดานโอกาสในเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยอง
พฤติกรรม

จํานวน

รอยละ

1. วันหยุดสุดสัปดาห

316

75.0

2. วันหยุดนักขัตฤกษ

40

10.0

3. วันหยุดประจําป

12

3.0

4. วันปกติ (จันทร/ศุกร)

32

8.0

400

100.0

รวม

สําหรับตารางที่ 10 ดานกิจกรรมที่นาสนใจในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง พบวาสวนใหญสนใจ
กิจกรรมรับประทานผลไมแบบบุฟเฟตจํานวน 324 คนคิดเปนรอยละ 81.1 รองลงมา คือ กิจกรรมนั่งรถชมสวน ไรจํานวน 39 คน
คิดเปนรอยละ 9.8 การศึกษาดูงานดานการผลิตทางการเกษตรจํานวน 19 คนคิดเปนรอยละ 4.8 และการชมการแปรรูปจาก
กลุมแมบานเกษตรกรจํานวน 18 คนคิดเปนรอยละ 4.5 ตามลําดับ
ตารางที่ 10
ผลการวิเคราะหรอยละของพฤติกรรมดานกิจกรรมที่สนใจในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตร
พฤติกรรม

จํานวน

รอยละ

1. กิจกรรมรับประทานผลไมแบบบุฟเฟต

324

81.1

2. กิจกรรมนั่งรถชมสวน ไร

39

9.8

3. การชมการแปรรูปจากกลุมแมบานเกษตรกร

18

4.5

4. การศึกษาดูงานดานการผลิตทางการเกษตร

19

4.8

400

100.0

รวม
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สําหรับตารางที่ 11 ดานระยะเวลาในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยอง สวนใหญ มาครึ่งวัน จํานวน
213 คนคิดเปนรอยละ 52.3 รองลงมาคือ 1 วันจํานวน 181 คนคิดเปนรอยละ 45.3 และมากกวา 2 วันจํานวน 6 คนคิดเปนรอย
ละ 1.5 ตามลําดับ
ตารางที่ 11
ผลการวิเคราะหรอยละของพฤติกรรมดานระยะเวลาในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยอง
พฤติกรรม

จํานวน

รอยละ

1. ครึ่งวัน

213

52.3

2. 1 วัน

181

45.3

6

1.5

400

100.0

3. มากกวา 2 วัน
รวม

ในสวนของตารางที่ 12 ดานคาใชจายของนักทองเที่ยวในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยอง สวนใหญมี
คาใชจาย นอยกวา 5,000 บาท จํานวน 295 คนคิดเปนรอยละ 72.8 รองลงมาคือ 5,001 – 10,000 บาทจํานวน 101 คนคิดเปน
รอยละ 25.3 และมากกวา 10,000 บาทจํานวน 4 คนคิดเปนรอยละ 1.0 ตามลําดับ
ตารางที่ 12
ผลการวิเคราะหรอยละของพฤติกรรมดานคาใชจายในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยอง
พฤติกรรม

จํานวน

รอยละ

1. นอยกวา 5,000 บาท

295

72.8

2. 5,001 – 10,000 บาท

101

25.3

3. มากกวา 10,000 บาท

4

1.0

400

100.0

รวม

ดานความพึ งพอใจของนักท องเที่ ย ว (ตารางที่ 13) พบวา ระดับ ความพึ ง พอใจของนักท องเที่ ย วในการเดิ นทางมา
ทองเที่ ยวเชิ งเกษตรในจังหวัดระยอง ในภาพรวมอยูใ นระดั บมาก มีค าเฉลี่ ยรวม 3.96 เมื่ อพิ จารณาเป นรายดาน พบวา สิ่ง ที่
นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คือ ผลไมสด สะอาด อรอย (xˉ =4.70) , ผลไมหลากหลายชนิด (xˉ =4.57) ,
เจาหนาที่มีความรูใหคําแนะนําเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงเกษตรไดอยางเหมาะสม (xˉ =4.55) ในสวนของสิ่งที่นักทองเที่ยวมีความพึง
พอใจในระดับมาก ไดแก พนักงานใหบริการเพียงพอ (xˉ =4.19) , พนักงานมีการตอบสนองรวดเร็ว (xˉ =4.13) , ความสะอาดใน
บริเวณแหลงทองเที่ยว (xˉ =4.11) สวนเสนทางในการเขาถึงสถานที่ทองเที่ยว นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
(xˉ =3.04) และการบริการอินเตอรเน็ต Wifi อยูในระดับนอย (xˉ =2.33) ตามลําดับ
ตารางที่ 13
คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยอง
xˉ

S.D.

ผลการประเมิน

1. ผลไมสด สะอาด อรอย

4.70

0.489

มากที่สุด

2. ผลไมหลากหลายชนิด

4.57

0.584

มากที่สุด

3. ความคุมคาของบริการบุฟเฟตผลไม

4.51

0.637

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
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4. สภาพแวดลอมสวยงาม เปนธรรมชาติ

4.38

0.657

มากที่สุด

5. ความสะอาดในบริเวณแหลงทองเที่ยว

4.11

0.811

มาก

6. บริเวณพื้นที่ของสถานที่ทองเที่ยว

4.05

0.659

มาก

7. ปายสื่อความหมาย หรือแนะนําขอมูลตามจุดตาง ๆ ของแหลง
ทองเที่ยว
8. กิจกรรมในสถานที่ทองเที่ยว

3.57

0.782

มาก

3.77

0.741

มาก

ระดับความพึงพอใจ

xˉ

S.D.

ผลการประเมิน

4.55

0.674

มากที่สุด

4.19

0.729

มาก

11. พนักงานมีการตอบสนองรวดเร็ว

4.13

0.690

มาก

12. การบริการดวยความยินดีเต็มใจและ เอาใจใสนักทองเที่ยว

4.25

0.631

มากที่สุด

13. การตอนรับของพนักงาน

4.25

0.631

มากที่สุด

14. ความปลอดภัยในการพาชมสถานที่ทองเที่ยว

3.94

0.682

มาก

15. ความปลอดภัยในการใชอุปกรณในการทํากิจกรรมตางๆ

3.85

0.736

มาก

16. ความปลอดภัยในการเดินทางมายังแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร

3.64

0.740

มาก

17. เสนทางในการเขาถึงสถานที่ทองเที่ยว

3.04

0.652

ปานกลาง

18. หองสุขาสะอาด เหมาะสม เพียงพอ

3.64

0.693

มาก

19. การบริการนั่งรถชมสถานที่

4.09

0.899

มาก

20. สถานที่จอดรถเหมาะสมเพียงพอ

3.50

0.736

มาก

21. บริการอินเตอร Wifi

2.33

0.862

นอย

22. สถานที่รับรองเหมาะสม เพียงพอ

4.03

0.636

มาก

3.96

0.474

มาก

9. เจาหนาที่มีความรูใหคําแนะนําเกี่ยวกิจกรรมเชิงเกษตรไดอยาง
เหมาะสม
10. พนักงานใหบริการเพียงพอ

รวม

ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 นักทองเที่ยวที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน (เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได) มีแรงจูงใจ
ในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยองแตกตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบวา
- นักทองเที่ยวที่มีเพศตางกัน มีแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยอง ดานปจจัยภายใน
แตกตางกัน
- นักทองเที่ยวที่มีอายุตางกัน มีแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยอง ดานปจจัยภายใน
แตกตางกัน
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นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยอง ดาน
ปจจัยภายใน แตกตางกัน
- นักทองเที่ยวที่ มีอาชีพ ตางกัน มีแรงจูงใจในการเดินทางมาท องเที่ย วเชิงเกษตรในจังหวัดระยอง ดานปจจัย
ภายใน ไมแตกตางกัน
- นักทองเที่ยวที่มีรายไดตอเดือนตางกัน มีแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยอง ดาน
ปจจัยภายใน แตกตางกัน
- นักทองเที่ ยวที่มี เ พศตางกัน มี แรงจูง ใจในการเดิ นทางมาทองเที่ย วเชิ งเกษตรในจัง หวัดระยอง ด านปจจัย
ภายนอก ไมแตกตางกัน
- นักทองเที่ ยวที่มี อายุ ตางกัน มี แรงจูงใจในการเดิ นทางมาท องเที่ ยวเชิง เกษตรในจัง หวัด ระยอง ด านปจจัย
ภายนอก แตกตางกัน
- นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยอง ดาน
ปจจัยภายนอก ไมแตกตางกัน
- นักทองเที่ยวที่ มีอาชีพ ตางกัน มีแรงจูงใจในการเดินทางมาท องเที่ย วเชิงเกษตรในจังหวัดระยอง ดานปจจัย
ภายนอก แตกตางกัน
- นักทองเที่ยวที่มีรายไดตอเดือนตางกัน มีแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยอง ดาน
ปจจัยภายนอก ไมแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 2 นักท องเที่ยวที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน (เพศ อายุ การศึกษา) มีพฤติกรรมในการ
เดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยองแตกตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบวา
- ผลการทดสอบความสัม พันธร ะหวางเพศของนักทองเที่ย วกับ ประสบการณการทองเที่ยวเชิง เกษตรจังหวัด
ระยอง พบวาไมมีความสัมพันธกัน
- ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางเพศของนักทองเที่ยวกับชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารในการเดินทาง
ทองเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง พบวามีความสัมพันธกัน
- ผลการทดสอบความสัม พันธร ะหวางเพศของนักทองเที่ย วกับวัตถุป ระสงคการทองเที่ยวเชิ งเกษตรจัง หวัด
ระยอง พบวาไมมีความสัมพันธกัน
- ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางเพศของนักทองเที่ยวกับผูรวมเดินทางทองเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง
พบวาไมมีความสัมพันธกัน
- ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางเพศของนักทองเที่ยวกับจํานวนสมาชิกในการทองเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัด
ระยอง พบวาไมมีความสัมพันธกัน
- ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางเพศของนักทองเที่ยวกับโอกาสในการเดินทางทองเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัด
ระยอง พบวามีความสัมพันธกัน
- ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางเพศของนักทองเที่ยวกับกิจกรรมที่นาสนใจในการท องเที่ย วเชิง เกษตร
จังหวัดระยอง พบวาไมมีความสัมพันธกัน
- ผลการทดสอบความสัมพั นธระหวางเพศของนักทองเที่ยวกับ ระยะเวลาในการท องเที่ย วเชิง เกษตรจัง หวัด
ระยอง พบวาไมมีความสัมพันธกัน
- ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางเพศของนักทองเที่ยวกับคาใชจายในการทองเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง
พบวามีความสัมพันธกัน
- ผลการทดสอบความสัมพั นธร ะหวางอายุของนักท องเที่ยวกับประสบการณการทองเที่ย วเชิง เกษตรจังหวัด
ระยอง พบวามีความสัมพันธกัน
- ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางอายุของนักทองเที่ยวกับชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารในการทองเที่ยว
เชิงเกษตรจังหวัดระยอง พบวามีความสัมพันธกัน
- ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางอายุของนักทองเที่ยวกับวัตถุประสงคในการทองเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัด
ระยอง พบวามีความสัมพันธกัน
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ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางอายุของนักทองเที่ยวกับผูรวมเดินทางทองเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง
พบวามีความสัมพันธกัน
- ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางอายุของนักทองเที่ยวกับจํานวนสมาชิกในการทองเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัด
ระยอง พบวามีความสัมพันธกัน
- ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางอายุของนักทองเที่ยวกับโอกาสในการเดินทางทองเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัด
ระยอง พบวามีความสัมพันธกัน
- ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางอายุ ของนักทองเที่ยวกับ กิจกรรมที่นาสนใจในการท องเที่ ยวเชิง เกษตร
จังหวัดระยอง พบวามีความสัมพันธกัน
- ผลการทดสอบความสั มพั นธร ะหวางอายุข องนักท องเที่ย วกับระยะเวลาในการทองเที่ ยวเชิง เกษตรจัง หวัด
ระยอง พบวามีความสัมพันธกัน
- ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางอายุของนักทองเที่ยวกับคาใชจายในการทองเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง
พบวามีความสัมพันธกัน
- ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการศึกษาของนักทองเที่ยวกับประสบการณการทองเที่ยวเชิงเกษตร
จังหวัดระยอง พบวามีความสัมพันธกัน
- ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการศึกษาของนักทองเที่ยวกับชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารใน
การทองเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง พบวามีความสัมพันธกัน
- ผลการทดสอบความสัม พันธระหวางระดับ การศึกษาของนักท องเที่ย วกับ วัตถุ ประสงคใ นการทองเที่ยวเชิ ง
เกษตรจังหวัดระยอง พบวามีความสัมพันธกัน
- ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการศึกษาของนักทองเที่ยวกับ ผูรวมเดิ นทางทองเที่ยวเชิงเกษตร
จังหวัดระยอง พบวามีความสัมพันธกัน
- ผลการทดสอบความสั มพันธระหวางระดับการศึกษาของนักทองเที่ยวกับจํานวนสมาชิกในการทองเที่ยวเชิ ง
เกษตรจังหวัดระยอง พบวามีความสัมพันธกัน
- ผลการทดสอบความสัม พันธร ะหวางระดั บการศึกษาของนักทองเที่ย วกับโอกาสในการทองเที่ยวเชิงเกษตร
จังหวัดระยอง พบวามีความสัมพันธกัน
- ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการศึกษาของนักทองเที่ยวกับกิจกรรมที่นาสนใจในการทองเที่ยวเชิง
เกษตรจังหวัดระยอง พบวามีความสัมพันธกัน
- ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการศึกษาของนักทองเที่ยวกับระยะเวลาในการทองเที่ยวเชิงเกษตร
จังหวัดระยอง พบวามีความสัมพันธกัน
- ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการศึกษาของนักทองเที่ยวกับคาใชจายในการทองเที่ยวเชิงเกษตร
จังหวัดระยอง พบวามีความสัมพันธกัน
สมมติฐานที่ 3 นักทองเที่ยวที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน (เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได) มีความ
พึงพอใจในการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยองแตกตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบวา
- นักทองเที่ยวที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจตอการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง ไมแตกตางกัน
- นักทองเที่ยวที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจตอการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง แตกตางกัน
- นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง
แตกตางกัน
- นักทองเที่ยวที่มีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจตอการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง ไมแตกตาง
กัน
- นักทองเที่ยวที่มีรายไดตอเดือนตางกัน มีความพึงพอใจตอการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง
แตกตางกัน
การอภิปรายผล
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ผลการวิจั ย พบวา นั ก ท อ งเที่ ย วที่ ม าท อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตรจั ง หวัด ระยองเป น เพศชายมากกว าเพศหญิ ง และเป น
นักทองเที่ยวที่มีอายุอยูในชวงวัยทํางานตอนกลาง คือ อายุระหวาง 41-45 ป มากที่สุด โดยสวนใหญแลวจบการศึกษาปริญญาตรี
มีอาชีพเปนพนักงานบริษัท เอกชน นักทองเที่ยวสวนใหญเป นนักทองเที่ยว ที่ไมเคยทองเที่ย วเชิงเกษตรมากอนถึง รอยละ75.8
สวนใหญมาทองเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยองเปนครั้งแรก และพบวา ชองทางที่ทําใหนักทองเที่ยวรูจักการทองเที่ยวเชิงเกษตร
จังหวัดระยอง คือ การบอกปากตอปากจากเพื่อนหรือญาติที่เคยมาทองเที่ยว และจากสื่ออินเตอรเน็ตที่สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับ
การทองเที่ยวเชิงเกษตรถึงนักทองเที่ยวไดโดยตรง ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธใหนักทองเที่ยวทราบขอมูลขาวสารของแหลงทองเที่ยว
เชิ งเกษตรจังหวัดระยอง ในสวนของกิจกรรมที่นักทองเที่ ยวสนใจในการเดินทางมาทองเที่ ยวเชิง เกษตรจัง หวัด ระยองนี้ คื อ
กิจกรรมรับประทานบุฟเฟตผลไม การชิมผลไมสดๆ รองลงมาคือการนั่งรถรางชมสวน นักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางมาทองเที่ยว
กับเพื่อนหรือคนรูจัก รองลงมาคือ ครอบครัวหรือญาติ สวนจํานวนผูรวมเดินทางของนักทองเที่ยวสวนใหญอยูที่ 4-6 คน พบวาใช
โอกาสเนื่องในวันหยุด สุด สัป ดาหเ ดินทางมาทองเที่ย วมากที่ สุด และสวนใหญใ ชเ วลาในการท องเที่ ยวเชิ งเกษตรเพีย ง ครึ่ งวัน
รองลงมา คือ 1 วัน ด านแรงจูงใจภายใน พบวา ประเด็ นความต องการรับ ประทานผลไมสดๆ มากที่สุ ด รองลงมา คือความ
ตองการรับประทานบุฟเฟตผลไม ความตองการสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติ และ ความตองการพักผอนหยอนใจ สําหรับดาน
แรงจูงใจภายนอก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความสวยงามของสถานที่ เปนการทองเที่ยวรูปแบบใหม และอัธยาศัยไมตรี
และความเปนมิตรของคนในจังหวัดระยอง อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ กิจกรรมของการทองเที่ยวเชิงเกษตร การโฆษณา
ประชาสัมพันธ การเดินทาง และความเหมาะสมคุมคา อยูในระดับมาก ดานความพึง พอใจของนักทองเที่ ยวในการเดินทางมา
ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดระยอง เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ไดแก ผลไม
สด สะอาด มีราชาดอรอย ผลไมหลากหลายชนิด ความคุมคาของบริการบุฟเฟตผลไม การใหความรูและคําแนะนําจากเจาหนาที่
และการตอนรับของพนักงาน การบริการดวยความเต็มใจและเอาใจใสนักทองเที่ยว สอดคลองกับงานวิจัยของ สุขุมาภรณ ขันธศรี
(2550) พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการทองเที่ยวเชิงเกษตรมากที่สุด คือความตองการที่จะมาทองเที่ยวในวันหยุด
ลําดั บ สองคื อความปลอดภั ย ในการมาท องเที่ ย ว และนักท องเที่ ย วมี ค วามพึง พอใจด านการใหบ ริ การและมนุษย สัม พั นธข อง
เจาหนาที่หรือเจาของสวนมากที่สุด
จากการศึกษาเรื่อง แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดระยองนี้ พบวา ผูประกอบการสวนใหญมีแนว
ทางการดําเนินธุรกิจทองเที่ ย วเชิ งเกษตรไม ต างกัน เนื่องจากผูป ระกอบการประกอบอาชีพ หลักเปนเกษตรกรเหมื อนกัน แต
ผูประกอบการหวังที่จะใหนักทองเที่ยวรูจักการทองเที่ยวเชิงเกษตรอยางแทจริง และเดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตรมากขึ้น โดย
ยัง คงสภาพความเปนธรรมชาติ ไ วเพื่ อให นักท องเที่ ย วสั ม ผั สกับ ธรรมชาติ และพรอมได รั บความรู ด านการเกษตรอยางแท จริ ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ รําไพพรรณ แกวสุริยะ (2544) ที่กลาวถึงความหมายการทองเที่ยวเชิงเกษตรวา การทองเที่ยวเชิงเกษตร
เปนการทองเที่ยวไปยังพื้นที่เกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟารมปศุสัตว เพื่อชื่อชมความสวยงาม พรอมกับได
ความรู และประสบการณ ใ หม ๆ บนพื้ นฐานความรั บ ผิ ด ชอบ มี จิต สํ านึ กต อการรั กษาสภาพแวดล อ มของสถานที่ แ ห ง นั้ น
ผูประกอบการทองเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยอง แตละแหงทําการสงเสริมการขายที่ตางกันไป มีทั้งการใหสวนลดทองเที่ยวที่มา
เปนหมูคณะ การแจกแถมสินคาตางๆ การจัดใหมีสวนลดพิเศษในชวงระยะสั้นๆสําหรับนักทองเที่ยวที่มาในชวงนั้นๆ ในสวนการ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง ผูประกอบการมีแนวโนมในการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มมากขึ้นทั้งดานกิจกรรมที่สงเสริม
การทองเที่ยวเชิงเกษตรของตน และการพัฒนาระบบประชาสัมพันธใหดียิ่งขึ้น โดยมีการจัดประชุมกลุมสมาชิกผูประกอบการแหลง
ทองเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยองขึ้น เพื่อปรึกษาหารือกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรูในการประกอบธุรกิจทองเที่ยว แตเมื่อ
กลาวถึงปญหาและอุปสรรคสวนใหญคือไมไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐในดานการประชาสัมพันธ การคมนาคมเขาถึง ในสวนของ
ปายบอกทางตางๆยังไมชัดเจน และไมเพียงพอ และในดานความรูเรื่องการประกอบธุรกิจ การบริการดานการทองเที่ยว สอดคลอง
กับงานวิจัยของ ณัฐธิดา หาวหาญ (2551) ที่พบวาปญหาของเกษตรกรสวนใหญคือ ไมรูรูปแบบการจัดการการทองเที่ยว ยังขาด
ประสบการณและขาดความรูเรื่องการบริการ แตมีความพรอมมากเกี่ยวกับการใหความรูเชิงเกษตรแกนักทองเที่ยว และพรอมที่จะ
นํานักทองเที่ยวชมสถานที่
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ขอเสนอแนะ
ผูวิจัยมีความเห็นวา ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยอง ควรมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบอยาง
ชัดเจน โดยอาจมีการทําประชาสัมพันธอยางจริงจัง ในสวนการรับนักทองเที่ยวไมควรเกินจํานวนที่สามารถรองรับ เนื่องจากอาจทํา
ใหไมสามารถบริการไดทั่วถึงและอาจสงผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยว และนอกจากจะมีการจางงานคนในชุมชนแลว ยัง
ตองใหคนในชุมชนตระหนักและเห็นความสําคัญของการทองเที่ย วเชิงเกษตรมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ทางภาครัฐควรใหการสงเสริมและ
สนับสนุน และควรมีการจัดอบรมใหแกประชาชนในทองถิ่น เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นมีความรูความเขาใจในเรื่องของการพัฒนา
และสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตรมากยิ่งขึ้น และผูประกอบการควรมีการจัดการสภาพแวดลอมโดยรอบใหคงความเปนธรรมชาติ
ที่สมบูรณและสวยงามเอาไว และคงคุณภาพที่ ดีของผลไมหรือพัฒนาใหมีคุณภาพที่ดีขึ้น แตตองพัฒนาการทองเที่ยวใหมีความ
ทันสมัยไมซ้ําซากจําเจมาเปนจุดขายสําคัญในการดึงดูดนักทองเที่ยวใหเพิ่มขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.อัศวิน แสงพิกุล อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูใหคําปรึกษา คําแนะนํา
และขอคิดเห็นอันเปนประโยชนอยางยิ่งแกผูวิจัย กราบขอบพระคุณ ผศ.เชียง เภาชิต ที่กรุณาใหความชวยเหลือ และใหความรูใน
เรื่องของโปรแกรม SPSS และเรื่องการใชสถิติมาโดยตลอดจนสําเร็จลุลวง และขอบพระคุ ณผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวเชิ ง
เกษตรในจังหวัดระยองทุกทานที่กรุณาใหขอมูลอันเปนประโยชนอยางยิ่งในการทําวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณนักทองเที่ยว
ทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเปนอยางดี
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการออกแบบและพัตนาบานพักอาศัยแบบสําเร็จรูปที่มี ผนัง หลังคา และพื้น ที่สามารถพับยืดไดโดย
มุงไปที่การนําวัสดุประเภทเหล็กแผนเคลือบชุบสังกะสีชนิดจุมรอน (Hot dip) ซึ่งมีน้ําหนักเบา ราคาถูก มีจําหนายทั่วไปใน
ทองตลาดมาพัฒนารูปแบบและการติดตั้งในสวนของพื้น ผนังและหลังคา เพื่อใหเปนอีกทางเลือกหนึ่ง และเสนอแนะการนํา
โครงเคร าพั บ -ยืด ไปใชไ ดอย างเหมาะสม ดวยการออกแบบผัง พื้ นบ านพั กอาศั ย ชั้นเดี ย วที่ รวมทั้ง ออกแบบโครงเคร าผนัง
โครงสรางหลังคา และโครงสรางรับแผนพื้นใหเปนโครงเคราหรือโครงสรางสําเร็จรูปที่สามารถยืดโครงเคราใหกางออกและ
ทดลองประกอบโครงเคราและโครสรางของระบบพื้น ผนัง หลังคา เพื่อทดสอบรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการประกอบและติดตั้งพื้น
ผนัง และหลังคาของบาน ดังนั้นผูวิจัยจึงออกแบบและทดลองทําแบบโครงเครา-พับยืดจําลองขนาด1.50x1.50 เมตร จากโครง
เหล็กชุบสังกะสีสําหรับงานผนังเบา ตัวC74และตัวU76 ที่ความหนา 0.52 มม. และพัฒนาเปนแบบบานพักอาศัยสําเร็จรูป พับ
ยืดได ขนาด 3.00x3.00 เมตร ทั้งนี้การพัฒนาบานพักอาศัย ดวยโครงเคราเหล็กชุบสังกะสี สามารถใชเปนโครงสรางบานพัก
อาศัยที่แข็งแรง ปลอดภัย ตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (ว.ส.ท.) และตาม พรบ.
ควบคุมอาคาร พศ.2522 พศ.2535 (ฉบับที่ 2) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พศ.2527) จากผลการวิจัยทําใหไดบานพักอาศัย
สําเร็จรูปที่มีน้ําหนักโครงสรางทั้งหลัง952กิโลกรัม ราคาคาโครงสรางเหล็กชุบสังกะสีมีราคาประมาณ33บาทตอกิโลกรัม จะใช
คาใชจายประมาณ1,600 บาทตอตารางเมตร ใชระยะเวลาการติดตั้ง 3ชั่วโมง ดวยบุคคลทั่วไป 3คน และใชเพียงทักษะชาง
พื้นฐานเทานั้น
คําสําคัญ: บานสําเร็จรูปพับ-ยืด บานผูประสบภัย ที่พักอาศัยชั่วคราว
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Abstracts
This research design and installation of prefabricated residential houses with retractable roof and
flooring, focusing on the use of hot-dipped galvanized steel sheet material, is available. Generally in the
market to develop the layout and installation of the floor. Wall and roof To be an alternative. And to
recommend the use of a folding frame - to be used properly. With a single-floor folk design that includes
a wall design. Roof structure And a floor structure to be a frame or prefabricated structure that can be
stretched out and extended to the frame and floor of the roofing system to test the assembly and
assembly method of the floor and walls. Of home therefore, the researcher designed and experimented
with a 1.50x1.50 meter steel frame with galvanized steel for light wall construction. C74 and U76 at the
thickness of 0.52 mm and developed into a folding residential house size 3.00x3.00 meters. The
development of housing. With galvanized steel frame It can be used as a strong housing structure in
accordance with the standards of the Engineering Institute of Thailand under His Majesty the King’s
Patronage (EIT) and the Building Control Act B.E 2522 (1979), B.E 2535 (No. 2) and the Ministerial
Regulations No. 6 (BE 2527) Based on the results of the research, the finished houses weighing 952 kg The
price of galvanized steel structure is about 33 baht per kilogram. It will cost about 1,600. Baht per square
meter It takes 3 hours to install with 3 people and only basic technician skills.
Keywords: Prefabricated houses folded – Stretches, Home to the victims
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บทนํา
นับตั้งแตประเทศไทยสามารถผลิตปูนซีเมนตและเหล็กเสนไดเอง1 ความนิยมในการสรางบานดวยวัสดุคอนกรีตเสริม
เหล็กและผนังกออิฐฉาบปูนแทนวัสดุประเภทไมไดแพรขยายไปอยางรวดเร็ว เนื่องจากมีความคงทนถาวรและแข็งแรงกวาไม
จนกลายเปนวัสดุกอสรางพื้นฐานสําหรับบานพักอาศัย แตไมยังคงเปนวัสดุจําเปนในการสรางสวนประกอบอื่นๆของบานอยู
ไดแก โครงหลังคา โครงเคราฝาเพดาน โครงเคราผนัง โครงสร างพื้นและใชปูพื้น จนกระทั่ง เมื่อมี การนําเหล็ กโครงสราง
รูปพรรณขึ้นรูปเย็นมาใชเปนวัสดุกอสรางแพรหลายมากขึ้น2 เนื่องจากเหล็กชนิดนี้สามารถใชแทนไมแปรรูปไดดี ในระยะตอมา
จึงปรากฏวาโครงสรางหลังคาของอาคารพักอาศัยที่เดิมสรางดวยไม ไดเปลี่ยนเปนเหล็กโครงสรางรูปพรรณขึ้นรูปเย็นทั้งสิ้น
แลวกลายเปนระบบกอสรางพื้นฐานมาจนถึงปจจุบัน เหล็กชนิดนี้ยังถูกนํามาใชทําโครงเคราผนังและพื้นแทนโครงเคราไมแลว
ปด ทั บ หรื อปู ดวยวัส ดุแ ผ นที่ผู ผ ลิ ตพั ฒ นาขึ้นมาโดยลํ าดั บ กอนที่ จะมี การพั ฒ นาเหล็ กแผ นเคลื อบชุ บสั ง กะสี ช นิดจุม ร อน
(Hot dip) นํามาขึ้นรูปเปนโครงเครา ฝาเพดาน โครงเคราผนังเบา แปหลังคา และกรอบประตูหนาตาง ฯลฯ (จรัญพัฒน,
2547: 35) เพื่อใชแทนไมและเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ดังที่นิยมใชกันอยางแพรหลายในปจจุบัน
เนื่องจากพัฒนาการและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของวัสดุและระบบกอสรางทั้งในประเทศและตางประเทศ ไดมุงไป
ที่วัสดุและระบบกอสร างที่มีน้ําหนักเบา เปนระบบการกอสรางแบบแหง สามารถกอสรางได อยางสะดวกรวดเร็ ว สามารถ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการกอสรางไดงายกวาเดิม และมีอัตราการสูญเสียของวัสดุต่ํามากขึ้นเรื่อยๆ ขณะเดียวกันทั้ง
ผูประกอบการและผูบริโภคตางก็พยายามหาวิธีลดตนทุนหรือราคาคากอสรางที่เพิ่มสูงขึ้นอย างรวดเร็ว ซึ่ง เหล็กเปนวัสดุ ที่
สนองความตองการดังกลาวไดดี (จรัญพัฒน, 2547: 1)
แตอยางไรก็ตาม แมวาในป พ.ศ.2544-2545 จรัญพัฒน ภูวนันท และคณะจะไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษา
เปรียบเทียบระบบการกอสรางบานดวยโครงสรางเหล็กเบากับโครงสรางไมขนาดเล็ก” แลวพบวาโครงสรางเหล็กเบาสามารถ
ใชทดแทนบานโครงสรางไมไ ดดี แตจนถึงปจจุบั นนี้ (พ.ศ.2558) ก็ยังไมมี การผลิตเหล็กเคลื อบสังกะสี ขึ้นรูปสําหรับใชเป น
โครงสรางบานระบบผนังรับน้ําหนัก (Platform Framing) เพื่อจําหนายในทองตลาดทั่วไป (จะผลิตตามความตองการเฉพาะ
โครงการเทานั้น) เพราะยังมีความตองการนอยมากและเปนระบบการกอสรางที่ยังไมแพรหลายในประเทศไทย และคงตองใช
เวลานานพอสมควรกวาจะมีการพัฒ นาในดานตางๆ3 ที่จะสนับสนุนใหร ะบบการกอสร างดัง กลาวแพร หลาย รวมทั้ง ความ
พรอมดานความเชื่อและคานิยมของผูบริโภคตอระบบการกอสรางดังกลาว สวนโรงงานที่มีอยูเกือบทั้งหมดจะผลิตโครงเครา
เหล็กชุบสัง กะสี ที่ใชเ ฉพาะผนัง ภายในอาคาร (ผนัง ไมรับ น้ําหนัก) และใชเป นโครงเคร าฝาเพดาน (จรัญพั ฒน, 2547: 36)
เนื่องจากผลิตภัณฑจากเหล็กแผนเคลือบชุบสังกะสีชนิดจุมรอน (Hot dip) มีน้ําหนักเบาติดตั้งไดอยางรวดเร็วและราคาถูกนี้
สามารถนําไปประกอบกับระบบโครงสรางอาคารไดหลากหลายประเภท จึงไดรับความนิยมมาก อีกทั้งปจจุบันนี้ผูผลิตวัสดุ
กอสร างทั้ง รายใหญ แ ละรายย อยได พัฒ นาผลิต ภัณฑดั งกลาวและวัสดุ แผ นออกมาแขง ขันกันทั้ง ดานคุณภาพและราคามา
จําหนายทั่วไปในทองตลาดหลากหลายชนิด หลายรูปแบบ ทั้งแผนไฟเบอรซีเมนตบอรด แผนวูดซีเมนต แผนเซลโลกรีต แผน
ไมอัด ยิบซัมบอรด ฯลฯ ใหผูบริโภคเลือกใชตามความตองการ
ปจจุบันอุตสาหกรรมกอสรางมีการพัฒนาไปอยางตอเนื่อง ทั้งในเรื่องของ เทคนิค วิธีการในการกอสราง วัสดุที่ใชก็มี
ความกาวหนาทันสมัยและมีความหลากหลายมากขึ้น เมื่อมีการพัฒนาสิ่งที่ตามมากับความกาวหนาและทันสมัยคือ คาใชจายที่
1

ไทยสามารถผลิตปูนซีเมนตไดเองในชวง พ.ศ. 2456-2459 แลวก็มีความพยายามผลิตเหล็กเสนเพื่อทดแทนการนําเขาจาก
ตางประเทศ ตอมาก็มีโรงงานผลิตเหล็กแผนชุบสังกะสีเพื่อใชเปนแผนผนังและหลังคาในป พ.ศ. 2503 จนกระทั่งหลัง พ.ศ.
2503 เปนตนมาเมื่อไทยมุงพัฒนาประเทศไปสูอุตสาหกรรม จึงมีโรงงานผลิตเหล็กเสน เหล็กโครงสรางรูปพรรณขึ้นรูปเย็น
(สามารถผลิตไดราว พ.ศ. 2512). (จรัญพัฒน ภูวนันท, 2547: 57-58).
2
เริ่มจากใชเหล็กโครงสรางรูปพรรณขึ้นรูปเย็นทําโครงสรางอาคารอุตสาหกรรมและอาคารสาธารณะขนาดกลางถึงขนาดเล็ก
เชน อาคารสํานักงาน โรงอาหาร โกดังเก็บของ ฯลฯ แลวตอมาใชสรางบานพักคนงาน อาคารพาณิชย (เชน อาคารพาณิชยริม
ถนนรัชดา พ.ศ. 2527) และบานพักอาศัยในโครงการที่เรงรีบ อาคารชั่วคราว หรือบานราคาถูก ซึ่งนิยมใชเหล็กโครงสราง
รูปพรรณกลวงหรือทอสี่เหลี่ยมเปนเสา และใชเหล็กรูปตัวซี (Light lip Channel) เปนคานและโครงหลังคา แลวก็กลายเปน
ระบบการกอสรางพื้นฐานสําหรับอาคารพักอาศัยในที่สุด. (จรัญพัฒน ภูวนันท, 2547: 58).
3
ดั งที่ผูวิจัย (จรัญพัฒน ภูวนันท และคณะ) เสนอไวในขอเสนอแนะเพิ่มเติม. ดูเ พิ่มเติมใน จรัญพัฒน ภูวนันท และคณะ,
“การศึกษาเปรียบเทียบระบบการกอสรางบานดวยโครงสรางเหล็กเบากับโครงสรางไมขนาดเล็ก”, พ.ศ. 2551, หนา 175.
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สูงขึ้น และความตองการชางฝมือที่มีความรู ความชํานาญในการนําเทคโนโลยีไปใชไดอยางถูกตองและไดตามหลักมาตรฐาน
ซึ่งสงผลใหผูมีรายไดนอย ตลอดจนผูประสบภัยพิบัติ เขาถึงเทคโนโลยีใหมๆไดยาก หากใชวิธีการกอสรางและวัสดุแบบเดิมยังมี
ค าใช จายในการกอสร างสู ง อยู และใช เ วลากอสร างค อนข างนาน ไม ทั นกับ ความต อ งการ ซึ่ง ทํ าให ผู มี ร ายได นอย และ
ผูประสบภัยพิบัติ ประสบปญหากลายเปนผูไมมีที่อยูอาศัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จึงมุงไปที่การนําวัสดุประเภทเหล็กแผนเคลือบชุบสังกะสีชนิดจุมรอน (Hot dip) ซึ่งมีน้ําหนัก
เบา ราคาถูก มีจําหนายทั่วไปในทองตลาดมาพัฒนารูปแบบและการติดตั้งในสวนของโครงสรางพื้น ผนังและหลังคาเพื่อใหเปน
อีกทางเลือกหนึ่ง จากเดิมที่ชางตองมาตัดและประกอบในสถานที่กอสราง มาเปนบานพักอาศัยโครงสรางสําเร็จรูปที่สามารถ
ยืดโครงสรางใหกางออกมา แลวสามารถติดตั้งไดอยางรวดเร็ว ไดแนวดิ่ง แนวฉาก และแนวระนาบ โดยที่จุดยึดโครงเคราไดรับ
การออกแบบใหมีความแนนหนาแข็งแรง สามารถรับแรงที่กระทําตอโครงสรางพื้น ผนังและหลังคาไดตามหลักวิศวกรรม เพื่อ
ชวยลดระยะเวลาที่ใชในการกอสรางและควบคุมคุณภาพของการกอสรางบานพักอาศัย ไปใชสรางเปนบานพักอาศัยชั่วคราว
สําหรับผูประสบภัยพิบัติไดทันที
วัตถุประสงคของการวิจัย
1 พัตนาโครงเคราผนัง หลังคา และพื้น ที่สามารถพับยืดได
2 ทดสอบประสิทธิภาพดานความแข็งแรงของจุดยึด (Joint) ของบานโครงเคราพับยืด
3 เสนอแนะการนําโครงเคราพับยืดได ไปใชสรางบานพักอาศัยสําเร็จรูปไดอยางเหมาะสม
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้เปนการจําลองและการพัฒนา วัสดุประเภทเหล็กแผนเคลือบชุบสังกะสีชนิดจุมรอน (Hot dip) รีดขึ้นรูป
ซึ่งมี น้ําหนักเบา ราคาถูก มี จําหนายทั่ วไปในท องตลาด ให เป นโครงเคราสําเร็ จรู ปสําหรั บบ านพักอาศัยชั้ นเดีย วและบาน
ผูประสบภัยขนาด3.00 x 3.00เมตร ที่ส ามารถยื ดโครงเคร าให กางออกมาแลวสามารถประกอบติด ตั้งไดอยางรวดเร็ว ได
แนวดิ่ง แนวฉาก และแนวระนาบ โดยที่จุดยึด (Joint) มีความแนนหนาแข็งแรง สามารถรับแรงที่กระทําตอโครงสรางพื้น ผนัง
และหลังคาได โดยใช โปรแกรม ETABS ( Extend Three Dimensional Analysis of Building System) มาวิเคราะหใน
การรับน้ําหนักของโครงสราง พื้น ผนัง และหลังคา โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบแนวคิดของ ณัฐวุฒิ (2555) โครงเครา
แบบพับยืดสามารถใชกับวัสดุแผนที่นิยมนํามาใชกับพื้น ผนังและหลังคาทั่วไป
1) วัสดุประเภทเหล็กแผนเคลือบชุบสังกะสีชนิดจุมรอน (Hot dip) รีดขึ้นรูป ไดแก โครงเคราเหล็กชุบสังกะสี
สําหรับงานผนังเบาตัว C และตัว U แปเหล็กชุบสังกะสี
2) แผนเหล็กชุบสังกะสีสําหรับประกอบจุดยึด (Galvanized steel plate)
3) พุกคอนกรีต (Bolt Concrete) สกรูยิงโครงเครา (Screw) และนอตสกรู (Nut & Bolt)
4) วัสดุแผนปดผิวสําหรับติดตั้งกับโครงเคราพื้น และวัสดุแผนสําหรับติดตั้งกับโครงเคราผนัง ไดแก แผนไฟเบอร
ซีเมนตบอรด แผนวูดซีเมนต แผนเซลโลกรีต แผนไมอัด ยิบซัมบอรด ฯลฯ
ตารางที่ 1 ประเภทและรายละเอีย ดหนาตั ด โครงเคร าที่ นํามาใช ใ นการทํ าแบบจําลอง ตามมาตรฐาน มอก.863-2532
มอก.50-2548 และ JIS G 3302
โครงคราว
ความสูงของปก ความกวางของ
ความหนาของ
ความยาวของ น้ําหนักของโครง
โครง (มม.)
หนาตัดโครง
โครง (มม.)
โครง (ม.)
(กก.)
(มม.)
C 74
34, 32
74
0.52
3.0
1.85
U 76
30
76
0.52
3.0
1.63

1357

ภาพที่ 1 ภาพการประกอบโครงเคราผนังเพื่อทดลองหาระยะการหมุนและการพับ-ยืด แบบที่1.การยึดแบบหลายจุด
ที่มา : ภาพถายโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 13 เดือนมีนาคม. พ.ศ.2559

ภาพที่ 2 ภาพการทดลองประกอบโครงเคราแบบที่2 .การยึดแบบจุดเดียว ที่มีโครงตัวนอนทําหนาที่ค้ําและล็อคใหโครงตั้งตรงไดดิ่งและฉาก
ที่มา : ภาพถายโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
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ภาพที่ 4 ภาพแสดงจุดพับ-ยืดโครงเคราแบบยึดจุดเดียวที่ล็อคและยึดโครงแนวตั้งแนวนอนใหมีความ
แข็งแรงไดระนาบและพิกัดที่กําหนดทําใหประกอบติดตั้งไดงายและรวดเร็ว
ที่มา : ภาพถายโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560

1359

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยและทดสอบการพัฒนารูปแบบโครงเคราสําเร็จรูปสําหรับบานพักอาศัยชั้นเดียวและบานผูประสบภัย ขนาด
3.00X3.00เมตร ที่สามารถยืดโครงใหกางออกมาแลวสามารถติดตั้งไดอยางรวดเร็ว ไดแนวดิ่ง แนวฉาก และแนวระนาบ โดยที่จุด
ยึด (Joint) มีความแนนหนาแข็งแรง สามารถรับแรงที่กระทําตอโครงสรางพื้น ผนังและหลังคาได และสามารถใชกับวัสดุแผนที่
นิยมนํามาใชกับพื้น ผนังและหลังคาทั่วไป เพื่อลดจํานวนขั้นตอนการกอสรางและใชแรงงานบุคคลทั่วไปเพียง 3 คน ดวยเครื่องมือ
ชางพื้นฐานเทานั้น
การพัตนาบานพักอาศัยสําเร็จรูป ดวยโครงเคราพื้น ผนัง และหลังคา ที่สามารถพับยืดได จากการทดลองและศึกษา
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ ที่นํามาพิจารณาควบคูกันคือ
1.การเลื อกระบบประสานทางพิ กัด มาใชใ นการออกแบบและพั ฒ นารู ป แบบ โดยผูวิจัย เลื อกใช วัส ดุ ที่ มีการผลิ ต ใน
ทองตลาดราคาไมแพง ที่มีจําหนายอยางแพรหลายทั่วไป วัสดุที่เลือกใชมีระยะขนาดและมาตรฐานผลิตภัณฑ ซึ่งมีความสําคัญกับ
การกอสรางในระบบประสานทางพิกัดมาก เพราะทําใหตนทุนการกอสรางลดลง ประหยัดเวลา ลดเศษวัสดุที่เหลือจากการกอสราง
ไดมากกวาในระบบการกอสรางอื่น โดยผูวิจัยใชระบบประสานพิกัดที่นํามาพัฒนา ผังพื้นอาคาร หลังคามีขนาดและสัดสวนอยูที่
30X30หรือ(3M)และผนังมีขนาดและสัดสวนที่60x60หรือ(6M)

ภาพที่ 5 ภาพแผนผังและรูปตัดอาคารแสดงระยะการวางโครงเคราพับยืด
ที่มา : โดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560.
2.การเลือกออกแบบโดยใชการพับ-ยืดของโครงเคราสําหรับสรางบานพักอาศัยสําเร็จรูป เพื่อลดปญหาการขาดแคลน
แรงงานชางฝมือที่มีคุณภาพมาตรฐาน ขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตและลดการนําเขาวัสดุกอสรางจากตางประเทศ ลดการใช
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เหล็ก ไม ปูนซีเมนตในการกอสรางระบบเปยก สรางมาตรฐานการนําโครงเคราโลหะมาพัฒนาใหสามารถใชเปนโครงสรางผนัง
รับน้ําหนักแทนการใชระบบเสาและคาน โดยผูวิจัยเลือกการเพิ่มความแข็งแรงดวยการเพิ่มวัสดุในสวนโครงสรางหลักทั้งพื้น ผนัง
และหลังคาแทนการใชระบบเสาและคาน และการใชรูปทรงอาคารที่มีจุดตอยึดนอยเรียบงายและไมยุงยาก บุคคลทั่วไป 3 คน
สามารถสรางประกอบเองไดดวยเครื่องมือชางพื้นฐาน

ภาพที่ 6 ภาพรูปดานอาคารทรงจั่วที่เรียบงายแข็งแรงตอประกอบไดรวดเร็ว
ที่มา : โดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
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ภาพที่ 7 ภาพแบบจําลองบานพักอาศัยสําเร็จรูปแบบพับ-ยืด
ที่มา : โดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560.

ภาพที่ 8 ภาพแบบจําลองระบบพื้นแบบพับ-ยืด
ที่มา : โดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560.
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ภาพที่ 9 ภาพแบบจําลองระบบผนังแบบพับ-ยืด
ที่มา : โดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560.

ภาพที่ 10 ภาพแบบจําลองระบบหลังคาแบบพับ-ยืด
ที่มา : โดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560.
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงการเปรียบเทียบโครงสรางอาคารของบานไมขนาดเล็กกับโครงสรางเหล็กเบา และโครงสรางเหล็กเบา
แบบพับ-ยืดที่ออกแบบขึ้น
รายละเอียด

อาคารโครงคราวไม

1. คุณสมบัติการรับ
แรง

ความสามารถในการรั บ แรง(Strength)
ของโครงคราวไมเนื้อออน มีคาคอนขางต่ํา
และหากนํ า ไปใช ง านกลางแจ ง หรื อ ใน
พื้นที่ ชื้น ขีดความสามารถในการรับ แรง
(Strength) ของโครงคร าวไมจะลดต่ําลง
จากเกณฑปกติประมาณ 20-30%
2. น้ําหนักอาคาร
น้ําหนักรวมของอาคารเทียบกับพื้นทีใ่ ช
(โครงสรางและพื้นชั้น สอย มีคาประมาณ 540 กิโลกรัม/ตาราง
ลางเปน ค.ส.ล.)
เมตร เบากวาอาคาร ค.ส.ล. ผนังกออิฐ
ฉาบปูน ประมาณ 40%
3. ความยืดหยุนใน
กํ าลังวัสดุและมาตรฐานไมแปรรูปขึ้นอยู
การออกแบบและ
กั บ ช นิ ด ข อ ง ไ ม แ ล ะ แ ห ล ง ผ ลิ ต
รูปแบบสถาปตยกรรม อุตสาหกรรมและตลาดในประเทศไทยไม
คอยแนนอน และมีขนาดรูปตัดจํากัด การ
ออกแบบโครงสร า งและรอยต อ เพื่ อ
แก ปญหา Pointed Load หรือการเสริม
ความแข็งแรงใหโครงสรางที่ไมเปนไปตาม
ระบบของผนังรับน้ําหนัก ทําไดยาก และ
อาจไมประหยัด ความยืดหยุนของรูปแบบ
สถา ป ต ยก รรมจึ งมี น อ ยก ว า กา รใ ช
โครงสรางเหล็กฯ
4. ความสะดวกในการ ชิ้นสวนโครงสรางมีน้ําหนักเบาสามารถตัด
ตอ ประกอบ และติดตั้งไดงายโดยอาศัย
กอสราง
อุปกรณ และเครื่องมืองานไมและชางไม
เพียง 3-5 คน

5. คุณภาพการใชงาน

ไม เป น วัส ดุที่ มี ความทนทานต่ํ าสามารถ
ปรับปรุงคุณภาพใหทนตอการผุกรอนตาม
ธรรมชาติ ทนไฟ และปองกั นการกั ดกิ น
ของแมลงได โดยมีอายุก ารใชงานไดนาน
กวา 25 ป แตมาตรฐานไมแปรรูปและงาน
กอสรางในประเทศไทยยังพัฒนาไดชา

6. ราคาคากอสราง

ไมเปนทรัพยากรที่หายาก ตองพึ่งพาการ
นําเขาสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงมีราคาคอนขางสูง
(ประมาณ 475 บาท/ลบ.ฟุต) ทําใหราคา
ค า ก อ สร า งโครงสร า งไม สู ง ถึ ง 3,610
บาท/ตารางเมตร หรื อ แพงกว า เหล็ ก
ประมาณ 51%

ที่มา: จรัญพัฒน และคณะ (2547)

อาคารโครงคราวเหล็กเบา
สามารถรับแรงไดสูงกวาโครงสรางไม
เนื้ อ อ อ น ประมาณ 25 เท า ทํ า ให
โครงสร า งอาคารที่ ทํ า ด ว ยเหล็ ก มี
ขนาดเล็ ก และมี น้ํ า หนั ก เบากว า
โครงสรางไม

โครงคราวเหล็กเบาพับ-ยืดได
(ออกแบบโดยผูวิจัย)
สามารถรับแรงไดสูงกวาโครงสราง
ไมเนื้อออน ทําใหโครงสรางอาคาร
ที่ทํ า ด ว ยเหล็ ก มี ขนาดเล็ก และมี
น้ําหนักเบากวาโครงสรางไม

น้ํ า หนั ก อาคารมี ค า ใกล เ คี ย งกั บ
อาคารโครงสรางไม น้ําหนัก รวมของ
อาคารประมาณ 500 กิ โ ลกรั ม /
ตารางเมตร
เหล็กมีกําลังและมาตรฐานวัสดุสูงกวา
ไม ซึ่งใหความอิสระในการออกแบบ
ไดดี ก ว าไม และสามารถเสริ มความ
แข็ ง แรงของรอยต อ หรื อ เพิ่ ม ความ
หนา หรื อเพิ่มความหนา ของรู ปตั ด
เหล็ก ใหโครงสรา งสามารถต านทาน
แรงกระทํ าทางดา นขาง หรือรับแรง
แผนดินไหวไดงายกวาการจะหาแบบ
และกอสรางดวยโครงสรางไม

น้ํ า หนั ก รวมของอาคารทั้ ง หลั ง
ประมาณ 952 กิโลกรัม หรือ เทียบ
ต อ พื้ น ที่ ใ ช ส อย มี ค า ประมาณ
105.7 กิโลกรัม/ตารางเมตร
เหล็ก มี กํ าลังและมาตรฐานวัสดุสู ง
ก ว า ไ ม ทํ า ใ ห มี อิ ส ร ะ ใ น ก า ร
ออกแบบไดดี ก วา และเมื่ อพัฒนา
เปนโครงคราวเหล็กแบบพับ-ยืดที่มี
น้ําหนักเบา ประกอบติดตั้งงาย จุด
ยึดตอนอย จึงทําใหเกิด ความอิสระ
ในการออกแบบได ม ากขึ้ น กว า
โครงสร างไม และโครงสร างเหล็ ก
เบา

ชิ้ น ส ว น โครง สร า ง มี น้ํ า หนั ก เบ า
สา ม า รถ ย ก ป ระ ก อ บ ติ ด ตั้ ง ไ ด
โดยสะดวกในการกอสราง แมจะตอง
ใชเครื่องมือและอุปกรณที่มีคุณสมบัติ
สูงกวาโครงสรางไม แตโดยรวมแล ว
การก อ สร างทั้ ง สองแบบจะมี ค วาม
สะดวกรวดเร็วในระดับใกลเคียงกัน
สามารถปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพให ท นต อ
การกัดกรอน ทนไฟ และปองกั นการ
เปนสนิม โดยมีอายุการใชงานไดนาน
กวา 50 ป ผลิตภัณฑเหล็ก โครงคราว
และเหล็ ก แผ น เคลื อ บ มี พื้ น ฐาน
อุตสาหกรรมและแนวโนมการพัฒนา
ที่ดี
อุ ต สาหกรรมเหล็ ก ในประเทศ มี
แนวโนมการพัฒนาสูงขึ้น โครงสราง
เหล็กแผนชุบสังกะสีมีราคาประมาณ
38 บาท/กิโลกรัม เมื่อนํามาออกแบบ
เ ป น โค รง สร า ง อ า ค า ร จ ะ เ สี ย
ค า ใช จ า ยประมาณ 2,390 บาท/
ตารางเมตร ซึ่ง ต่ํ ากวา โครงสร างไม
ขนาดเล็กประมาณ 34%

ชิ้ น ส ว นโครงสร า งมี น้ํ า หนั ก เบา
สา มา รถ ยก ประก อบ ติ ด ตั้ ง ไ ด
โดยงา ยในการก อสร าง โครงสรา ง
เหล็ ก เบาแบบพั บยื ด ใช เครื่ อ งมื อ
ชา งพื้ นฐานทั่ วไปในการประกอบ
ติดตั้ง ดวยบุคคลทั่วไปเพียง 3 คน
มีอายุก ารใชงานไดนานกวา 50 ป
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ

โครงสร า งเหล็ ก แผ น ชุ บ สั ง กะสี มี
ราคาประมาณ 33 บาท/กิ โ ลกรั ม
เมื่ อ นํ า มาพั ฒ นาออกแบบเป น
โครงสร า งบ า นแบบพั บ ยื ด ทํ า ให
สามารถประหยัดคาแรงไดมากกวา
คากอสรางอาคารโครงสรางไมและ
เหล็ก เบาขนาดเล็ก ซึ่งมีคา ใชจา ย
ประมาณ 1,600 บาท/ตารางเมตร
เทานั้น
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สรุปและอภิปลายผล
ผลการวิจัยและการทดสอบการพัฒนาบานพักอาศัยสําเร็จรูปโครงสราง พื้น ผนัง และหลังคา ที่สามารถพับ-ยืดได
ที่ใชสําหรับบานพักอาศัยและบานสําหรับผูประสบภัย ขนาด3.00x3.00 เมตร ตองมีการพัฒนาในเรื่องการทดสอบของจุดตอ
ยึด ขอตอของแตละหนวยและเรื่องการรับแรงเพื่อใหเกิดความปลอดภัยแข็งแรงไดตามมาตรฐานการกอสราง โดยพัฒนาการ
ผลิตในระบบอุตสาหกรรมที่จะทําใหราคาตอหนวยถูกลงและไดมาตรฐานสําหรับเปนบานพักอาศัย เพราะในอดีตที่ผานมาการ
วิจัยการนําโครงเคราเหล็กชุบสังกะสี มาใชเปนโครงพื้น ผนัง และหลังคาสําเร็จรูปที่สามารถพับยืดไดยังไมมีการนํามาใชจนถึง
ปจจุบัน
บานพักอาศัยสําเร็จรูปโครงสรางพับ-ยืด ประกอบติดตั้งดวยระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป โดยใชระบบประสานพิกัดและ
ระบบรอยตอ ที่สามารถรับน้ําหนักไดตามมาตรฐานที่กําหนดไว ใชทักษะและเครื่องมือชางพื้นฐาน โดยใชผูประกอบติดตั้ง
บานพักอาศัยสําเร็จรูป 2-3 คน ใชระยะเวลา 3 ชั่วโมง จากผลการวิจัยทําใหไดบานพักอาศัยสําเร็จรูป ที่ราคาถูก ใชเวลาการ
ติดตั้งรวดเร็ว บุคคลทั่วไปสามารถติดตั้งได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ณัฐวุฒิ พจนานุวัฒ
คําขอบคุณ
การวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนงบประมาณและสถานที่ทําวิจัย จากสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กรุงเทพมหานคร
เอกสารอางอิง
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การศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการน้ําเสียพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
ผูชวยศาสตราจารยศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บทคัดยอ
งานวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการน้ําเสียในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและ เพื่อ
เปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมในการจัดการน้ําเสียพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลและพื้นที่ที่
ทําการศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางครัวเรือนทั้ง3 อําเภอจํานวน 395 ครัวเรือน
วิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
ผลการวิจัยพบว1.การศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการน้ําเสียในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบดวย
4 ดาน ไดแก ดานการวางแผน/การตัดสินใจ ดานการปฏิบัติ ดานการไดรับผลประโยชนและดานติดตามประเมินผลโดย
ภาพรวมทั้ง 3 อําเภออยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่ประชาชนมีสวนรวมสูงสุดคือ ดานการไดรับ
ผลประโยชน อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานการปฏิบัติ อยูในระดับปานกลาง ดานการวางแผน อยูในระดับปานกลาง และ
ดานติดตามประเมินผล อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ โดยอําเภอที่มีสวนรวมในการจัดการน้ําเสียมากที่สุดคืออําเภออัมพวา
อําเภอบางคนที และอําเภอเมือง ตามลําดับจากมากไปนอย 2.ผลการเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมในการจัดการน้ําเสีย
พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลและพื้นที่ที่ทําการศึกษาการเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมในการ
จัดการน้ําเสียพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ระยะเวลาที่
อยูในชุมชน และประสบการณในการประกอบอาชีพพบวาพื้นที่ที่แตกตางกันและปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันไมสงผลตอ
ระดับการมีสวนรวมที่แตกตางกัน
คําสําคัญ : การจัดการน้ําเสีย/การมีสวนรวมของประชาชน
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The studyParticipation of Communities in WasteWater Management: in
SamutSongkram Province.
Abstract
This research aims to study the level of public participation in wastewater management in
SamutSongkhram and To compare the level of participation in wastewater management in
SamutSongkhram Province. Classified by personal factors and areas studied in SamutSongkhram Province.
Data were collected from 395 households in 3 districts.
The research found that: 1. The level of public participation in waste water management in
SamutSongkhram area consisted of four aspects: planning / decision making. Practical aspects The
benefits and monitoring and evaluation of the three districts were at a moderate level. When considering
each side, it was found that. The most engaging part of the public is Benefits At a very high level,
followed by practical aspects. Is moderately Planning Is moderately And follow up evaluation At the
moderate level, respectively, the districts involved in waste water management were Amphawa, Amphoe
Bang Khonthi and AmphoeMueang. 2. To compare the level of participation in waste water management
in SamutSongkhram province. Classified by personal factors and study area. Comparison of levels of
participation in wastewater management in SamutSongkhram Province by sex, age, status, educational
level, occupation, monthly income Duration in the community And the occupational experience shows
that different areas and different personal factors do not affect the different levels of participation.
Keywords :The Participation of Community , WasteWater Management
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บทนํา
จังหวัดสมุทรสงครามเปนจังหวัดที่มีขนาดเล็ก มียุทธศาสตรในพัฒนาจังหวัดเปนศูนยกลางการพักผอนและการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ ทั้งนี้เพราะในปจจุบันเกือบทุกพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามที่ประกอบดวย 3 อําเภอ จากการศึกษาแหลงน้ําที่
นํามาใชเพื่อการอุปโภคและบริโภคของคุณภาพน้ําคลองในจังหวัดสมุทรสงครามตั้งแตป พ.ศ. 2555-2557 พบวายังมีคุณภาพ
ที่ไมเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินบางในบางพารามิเตอร เชนสารโลหะหนัก คาออกซิเจนละลายน้ํา คาบีโอดี เปนตน
(ชัยศรี และคณะ, 2555) และพบวาแหลงน้ําที่นํามาใชเปนน้ําเพื่ อการบริโภคมีการปนเปอนของสารโลหะหนักหลายชนิด
(ทัศนี พลกลา และพัชพร ศรีสงวน, 2555) โดยคุณภาพน้ําที่เสื่อมโทรมนาจะเปนผลมาจากการปลอยน้ําเสียจากแหลงกําเนิด
ลงสูแหลงน้ําโดยตรง เชน ชุมชน รีสอรทที่ตั้งอยูริมน้ํา กิจกรรมทางการเกษตร ผลการศึกษาคุณภาพน้ําในคลองแควออม ที่
ไหลผานพื้นที่ตําบลบางสะแก ตําบลบางกุง ตําบลบานปราโมทยอําเภอบางคนที และตําบลแควออม ตําบลเหมืองใหม อําเภอ
อัมพวา พบวาคุณภาพน้ําที่ไมเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ 3 ของกรมควบคุมมลพิษ (ศรีสุวรรณ เกษม
สวัสดิ์ และคณะ, 2557)
โดยอําเภอัมพวามีพื้นที่สวนใหญใชประโยชนเพื่อการเกษตร มีแหลงน้ําหลายแหลง เชน คลอง
ประชาชมชื่น คลองแควออม คลองบางแค และ แมน้ําแมกลอง จากการศึกษาแหลงน้ําที่นํามาใชเพื่อการอุปโภคและบริโภค
ของคุณภาพน้ําคลองในป 2556 พบวามีคุณภาพที่เสื่อมโทรม (ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์, 2556) และพบวาแหลงน้ําที่นํามาใช
เปนน้ําเพื่อการบริโภคมีการปนเปอนของสารโลหะหนักหลายชนิด แตจากนโยบายในการสงเสริมการทองเที่ยวและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจในป จจุบัน ทําใหมีรานอาหาร รีสอรท และโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งอยูริ มน้ํามากขึ้นทั้งที่มี และไมมีการติดตั้ ง
ระบบบําบัดน้ําเสีย ทําใหมีการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ํามากขึ้น กอใหคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมลง กรมควบคุมมลพิษ (2558)
โดยในป 2556 คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช โดยพารามิเตอรที่เปนปญหาคือ โคลีฟอรมโคลีฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดและฟคัล
โคลีฟอรม
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการศึกษาระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการน้ําเสียพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
และเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมในการจัดการน้ําเสียพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อที่จะนําไปใชในการจัดการทรัพยากร
น้ําเพื่อเปนตนแบบของชุมชน และพัฒนาสิ่งแวดลอมในพื้นที่โดยชุมชนมีสวนรวมตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการน้ําเสียในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
2.เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมในการจัดการน้ําเสียพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
และพื้นที่ที่ทําการศึกษา
วิธีการดําเนินการวิจัย
1.พื้นที่ศึกษาไดแกพื้นที่ของแมน้ําแมกลองที่ไหลผานพื้นที่3 อําเภอในจังหวัดสมุทรสงครามไดแกอําเภอเมือง อําเภอ
อัมพวา และอําเภอบางคนที จํานวน 17 ตําบล และประชาชนที่ตั้งอยูริมคลองหลักในพื้นที่ 3 อําเภอ จํานวน 10 คลองหลัก
ไดแก คลองผีหลอก คลองบางจะเกร็ง คลองสุนัขหอน คลองแควออม คลองบางลี่ คลองประชาชมชื่น คลองโพงพาง คลอง
โพธิ์ คลองอัมพวา และคลองบานคาย
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.)ประชากร
ประชากรที่ทําการศึกษา คือครัวเรือนของประชาชนที่อาศัยอยูริม แมน้ําแมกลองใน
พื้นที่ 17 ตําบลที่มีแมน้ําแมกลองไหลผานใน 3 อําเภอของจังหวัดสมุทรสงคราม พื้นที่ทั้งหมด 17 ตําบลมีประชากรทั้งหมด
96,093 คน จาก 33,868 ครัวเรือน
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2.)กลุมตัวอยาง
การวิจัยนี้ผูวิจัยทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางโดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากการคํานวณตามสูตรคํานวณของ (Yamane,
1967) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยมีจํานวนขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 395 ครัวเรือน
3.เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามลักษณะของแบบสอบถามมีทั้งหมด 3ตอน ดังนี้
ตอนที่1แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัย สวนบุ คคลได แกเพศอายุอาชีพรายไดต อเดือน ระยะเวลา สมาชิก ตํ าแหนง
สมาชิก สถานภาพสมรสระดับการศึกษา สถานภาพครอบครัว ประสบการณระยะเวลาที่อยูในพื้นที่ ของผูตอบแบบสอบถาม
เปนการหารอยละและแจกแจงความถี่
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ย วกับระดั บการมีส วนรวมของชุ ม ชนในการจัดการคุณภาพน้ําเสีย ของพื้ นที่ จัง หวัด
สมุทรสงครามประกอบดวย4 ดาน ไดแก การวางแผน/การตัดสินใจ , การปฏิบัติการ , การไดรับผลประโยชนและติดตาม
ประเมินผล จํานวน 20ขอ โดยแบบสอบถามเปนมาตราประมาณคาตามแบบของลิเคิรด (linket’s Scale) แบงออกเปน5
ระดับคือมากที่สุด มาก ปานกลางนอยนอยที่สุดผูวิจัยกําหนดเกณฑการใหคะแนนแตละขอดังนี้
5 หมายถึง ระดับการมีสวนรวมมากที่สุด
4 หมายถึงระดับการมีสวนรวมมาก
3 หมายถึงระดับการมีสวนรวมปานกลาง
2 หมายถึงระดับการมีสวนรวมนอย
1 หมายถึงระดับการมีสวนรวมนอยที่สุด
การแปลความหมายของขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑโดยใชคะแนนเฉลี่ยตามแนวทางดังตอไปนี้(ดวงเดือน จุล
กรานต,2548, อางในธีระดา ภิญโญ,2550)
ระดับคะแนนตั้งแต 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับการมีสวนรวมมากที่สุด
ระดับคะแนนตั้งแต 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับการมีสวนรวมมาก
ระดับคะแนนตั้งแต 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับการมีสวนรวมปานกลาง
ระดับคะแนนตั้งแต 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับการมีสวนรวมนอย
ระดับคะแนนตั้งแต 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับการมีสวนรวมนอยที่สุด
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการน้ําเสียของพื้นที่จังหวัด
สมุทรสงคราม
4ขั้นตอนการวิจัย
การดําเนินงานวิจัยเปนการวิจัยเชิงสํารวจในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้
1. ประชุมวางแผนการดําเนินงานวิจัยรวมกับนักวิจัยในทองถิ่น
2.นําขอมูลที่ไดคนควาศึกษามาสรางเปนแบบสอบถามและปรึกษาผูเชี่ยวชาญ
3. นําแบบสอบถามที่ทําไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ทําการตรวจสอบความถูกตอง จากนั้นนํามาวิเคราะหหาคา
สัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรง (Validity) โดยคํานวณคา IOC (Index of consistency : IOC)
4. นําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30คน
5. นําแบบสอบถามที่ไดจากกลุมทดลองมาคํานวณตรวจสอบหาความเที่ยงตรง(Reliability) ของแบบสอบถามโดย
ใชวิธีของ(Cronbach , 1970)
6. จัดทําแบบสอบถามที่ได เพื่อนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยางที่กําหนด
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7. ดําเนินการลงพื้นที่เพื่อ เก็บตัวอยางโดยใชแบบสอบถามการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการน้ําเสียของ
พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
8. วิเคราะหระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการน้ําเสียและเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของชุมชนใน
การจัดการน้ําเสียใน 3 อําเภอของจังหวัดสมุทรสงคราม
5.การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางครัวเรือน ผูวิจัยกําหนดใหสมาชิกในครัวเรือนเปนผูตอบแบบสอบถาม
ครัวเรือนละ 1 ฉบับ
6.การวิเคราะหขอมูล
ผูศึกษาไดทําการตรวจสอบความถู กตองและความสมบูรณของขอมูล จากนั้นจึงนําไปประมวลทางสถิ ติ
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
สถิติที่ใชในการวิเคราะหมีดังนี้
1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล
ไดแกเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ระยะเวลาที่ทานอยูในพื้นที่ชุมชน และประสบการณใน
การประกอบอาชีพ เปนการตรวจสอบแบบเช็คลิสต สถิติพื้นฐานที่ใชคือ รอยละ การแจกแจงความถี่
2. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการศึกษาระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการน้ําเสียพื้นที่
จังหวัดสมุทรสงคราม วิเคราะหเปนรายดานของแตละอําเภอโดยใชสถิติคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. เปนแบบสอบถามแบบปลายเปดเพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมทั้ง 4 ดานขางตนโดย
ใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา)สถิติที่ใชคือการแจกแจงความถี่และรอยละ
4. สถิติที่ใชในการตรวจวัดเครื่องมือ ไดแก คาความเชื่อมั่น โดยการหาคา-สัมประสิทธิ์แอลฟา
5. เปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลในการจัดการน้ําเสียใน 3 พื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร สถิติที่ใชคือสถิติเชิงอนุมาน
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหการศึกษาระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการน้ําเสียพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามประกอบดวย 4
ดาน ไดแก ดานการวางแผน/การตัดสินใจ ดานการปฏิบัติ ดานการไดรับผลประโยชน และดานติดตามประเมินผล
1.ผลการศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการน้ําเสียในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามโดยใชคาเฉลี่ย
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1ผลการวิเคราะหระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการน้ําเสียในพื้นที่
จังหวัดสมุทรสงครามโดยภาพรวมของอําเภอบางคนที
บทบาทของประชาชนในการมีสวนรวมของอําเภอบาง
ระดับการมีสวนรวม
คนที
S.D
ระดับ
1. ดานการวางแผน/การตัดสินใจ
2.91
0.79
ปานกลาง
2. ดานการปฏิบัติ
2.92
0.77
ปานกลาง
3. ดานการไดรับผลประโยชน
3.47
0.64
มาก
4. ดานติดตามประเมินผล
2.77
0.86
ปานกลาง
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จากตารางที่ 1 พบวา โดยภาพรวมของประชาชนอําเภอบางคนที มีสวนรวมในการจัดการน้ําเสียอยูในระดับปาน
กลาง มีค ะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.01 เมื่อพิ จารณาเปนรายด านพบวา ดานที่กลุมตัวอยางมีส วนร วมสู งสุด คือ ดานการไดรั บ
ผลประโยชน อยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.47 รองลงมาคือ ดานการปฏิบัติ อยูในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 2.92 รองลงมาอีกคือ ดานการวางแผน อยูในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.91 และดานติดตามประเมินผล
อยูในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.77 ตามลําดับ
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการน้ําเสียในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสงครามโดยภาพรวมของอําเภออัมพวา
บทบาทของประชาชนในการมีสวนรวมของอําเภอ
ระดับการมีสวนรวม
อัมพวา
S.D
ระดับ
3.11
0.73
ปานกลาง
1. ดานการวางแผน/การตัดสินใจ
2. ดานการปฏิบัติ
3.08
0.69
ปานกลาง
3. ดานการไดรับผลประโยชน
3.83
1.11
มาก
4. ดานติดตามประเมินผล
2.87
0.71
ปานกลาง
จากตารางที่ 2 พบวา โดยภาพรวมของประชาชนอําเภออัมพวา มีสวนรวมในการจัดการน้ําเสียอยูในระดับปาน
กลาง มี คะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.22เมื่ อพิ จารณาเป นรายดานพบวา ด านที่ กลุ มตั วอย างมี ส วนร วมสู ง สุด คื อ ด านการได รั บ
ผลประโยชน อยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.83รองลงมาคือ ดานการวางแผน อยูในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 3.11ดานการปฏิบัติ อยูในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.08และดานติดตามประเมินผล อยูในระดับปาน
กลาง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.87ตามลําดับ
ตารางที่ 3ผลการวิเคราะหระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการน้ําเสียในพื้นที่จังหวั
สมุทรสงครามโดยภาพรวมของอําเภอเมือง
ระดับการมีสวนรวม
บทบาทของประชาชนในการมีสวนรวมของอําเภอเมือง
S.D
ระดับ
0.95
ปานกลาง
1. ดานการวางแผน/การตัดสินใจ
2.89
2. ดานการปฏิบัติ
2.96
0.85
ปานกลาง
3. ดานการไดรับผลประโยชน
3.50
1.02
มาก
4. ดานติดตามประเมินผล
2.64
0.78
ปานกลาง
จากตารางที่ 3 พบวา โดยภาพรวมของประชาชนอําเภอเมือง มีสวนรวมในการจัดการน้ําเสียอยูในระดับปานกลาง
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.99 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่กลุมตัวอยางมีสวนรวมสูงสุดคือ ดานการไดรับผลประโยชน
อยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.50 รองลงมาคือ ดานการปฏิบัติ อยูในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.95
รองลงมาอีกคือ ดานการวางแผน อยูในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.89 และดานติดตามประเมินผล อยูในระดับ
ปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.64 ตามลําดับ
2.เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการน้ําเสียพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคลและพื้นที่ที่ทําการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
ปจจัยสวนบุคคลของประชาชนตอการมีสวนรวมในการจัดการน้ําเสียพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ผูศึกษาไดทําการ
ทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ระยะเวลาที่ทาน
อยูในพื้นที่ชุมชน และประสบการณในการประกอบอาชีพ ของประชาชนที่แตกตางกันจะมีผลตอการมีสวนรวมในการจัดการ
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น้ําเสียพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ที่แตกตางกัน โดยใชสถิติการทดสอบ t-test สําหรับ 2 กลุมประชากร และ F-test สําหรับ
มากกวา 2 กลุมประชากรดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4.ผลการทดสอบสมมติฐานประชาชนที่มีเพศตางกันมีสวนรวมในการจัดการน้ําเสีย
ที่แตกตางกัน
ระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการน้ําเสีย
เพศ
t
P-Value
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
จํานวน
(คน)
มาตรฐาน
ชาย
179
3.03 0.35
-0.1780
0.30
หญิง
216
3.04 0.34
จากตารางที่ 4 การทดสอบสมมติฐานประชาชนที่มีเพศตางกันมีสวนรวมในการจัดการน้ําเสียที่แตกตางกัน ดวยสถิติ
Independent Samples t-test พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.30 ซึ่งมากกวาระดับนัยสําคัญที่ 0.05 หมายความวา ประชาชนที่
มีเพศตางกันมีสวนรวมในการจัดการน้ําเสียที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ตารางที่5.ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคลอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายไดตอเดือน ระยะเวลาที่ทานอยูในพื้นที่ชุมชน และประสบการณในการประกอบอาชีพ
Sum of Squares
df
Mean Square
F
P-Value
93.2931
68
1.3719
0.95
0.57
ระหวางกลุม
509.5322
326
1.5632
อายุตางกัน
ภายในกลุม
รวม
602.8253
394
สถานภาพ
สมรสตางกัน

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

2.0366
600.7887
602.8253

2
392

1.01835
1.5327

0.855

0.52

ระดับ
การศึกษา
ตางกัน

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

9.62305
593.2024
602.8253

5
389
394

1.92455
1.5251

1.362

0.39

อาชีพที่
แตกตางกัน

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

19.6233
583.202
602.8253

6
388
394

3.27055
1.5031

3.189

0.13

รายไดตอเดือน
ตางกัน

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

52.96665
549.8587
602.8253

46
348
394

1.1514
1.58015

0.990

0.47

ระยะเวลาที่อยู
ในพื้นที่

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

122.788
478.4211
601.2089

76
316
392

1.6157
1.5142

1.089

0.50

ประสบการณ
ในการ
ประกอบอาชีพ

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

134.7233
431.7225
566.4457

45
309
354

566.4457
1.39725

3.040

0.48
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จากตารางที่ 5พบวา ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันและพื้นที่ที่แตกตางกันไมไดสงผลตอการมีสวนรวมที่แตกตางกัน
และมีระดับการมีสวนรวมในการจัดการน้ําเสียในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเปนไปในทิศทางเดียวกัน
อภิปรายผล
ผลการวิเคราะหการศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการน้ําเสียพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามโดย
เปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมในจํานวน 4 ดาน พื้นที่ 3 อําเภอ ของจังหวัดสมุทรสงครามดังตารางทึ่ 6
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการน้ําเสีย
พื้นที่ จังหวัดสมุทรสงครามโดยจําแนกตามรายดานในแตละอําเภอ
การมีสวนรวม

อําเภอเมือง
อําเภอบางคนที
อําเภออัมพวา
า ก
S.D
S.D
S.D
ตาราง
1. ดานการวางแผน/การตัดสินใจ
2.89
0.95
2.91
0.79
3.11
0.73
0.85
2. ดานการปฏิบัติ
2.96
2.92
0.77
3.08
0.69 ที่ 6
1.02
3. ดานการไดรับผลประโยชน
3.50
3.47
0.64
3.83
1.11 พบว า
4. ดานติดตามประเมินผล
2.64
0.78
2.77
0.89
2.87
0.71 โ ด ย
รวม
3.00
1.11
3.02
0.09
3.22
0.20 ภาพร
วมของทั้ง3อําเภอ ระดับการมีสวนร วมของประชาชนในการจัดการน้ําเสียอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานที่ประชาชนมีสวนรวมสูงสุดคือ ดานการไดรับผลประโยชน อยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.60รองลงมา
คือ ดานการปฏิบัติ อยูในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.98ดานการวางแผน อยูในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 2.97และดานติดตามประเมินผล อยูในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.76ตามลําดับ โดยอําเภอที่มีสวนรวม
ในการจัดการน้ําเสียมากที่สุดคืออําเภออัมพวา อําเภอบางคนที และอําเภอเมือง ตามลําดับ
2.เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมในการจัดการน้ําเสียพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
และพื้นที่ที่ทําการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันและพื้นที่ที่แตกตางกันไมสงผลตอการมีสวนรวมที่แตกตางกันและมีระดับการมีสวนรวมในการ
จัดการน้ําเสียในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเปนไปในทิศทางเดียวกัน
กิตติกรรมประกาศ
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การเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานในวิชาตลาดการเงินและสถาบัน
การเงินระหวางนักศึกษาที่เพศและพืน้ ความรูเดิมตางกัน
เพชรี ศิริกจิ จาขจร
คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Email: petcharee.s@bu.ac.th

บทคัดยอ

งานวิจัยในชั้นเรียนนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานโดยการใชกระบวนการสอน
วิจัยเชิงคุณภาพ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการวิจัยทั้งกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชการ
วิจัยเปนฐาน ประชากรที่ศึกษา คือ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559 ภาควิชาการเงิน คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จํานวน 61 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบความรู
แบบวัดทักษะกระบวนการปฏิบัติ และแบบประเมินทักษะวิจัย การวิเคราะหขอมูลใชสถิติบรรยาย การทดสอบที (t-test) และ
การวิเคราะหความแปรปรวนตัวแปรพหุนามแบบ 2 ทาง (Two-way MANOVA) ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบกอนการ
จัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน นักศึกษาที่มีเพศและพื้นความรูเดิมตางกันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการวิจัยไม
แตกตางกัน การเปรียบเทียบหลังการจัดการเรียนรู พบวา นักศึกษาเพศหญิงและนักศึกษาที่มีพื้นความรูเดิมสูงมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวานักศึกษาเพศชายและนักศึกษาที่มีพื้นความรูเดิมปานกลาง แตนักศึกษาที่มีเพศและพื้นความรูเดิมตางกันมี
ทักษะการวิจัยไมแตกตางกัน
คําสําคัญ: การเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน, ทักษะการวิจัย, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1376

A Comparative Study of Students’ Genders and Knowledge Backgrounds in
Research-Based Learning Management of the Financial Market and Institutions
Class
Petcharee Sirikijjakajorn
Email: petcharee.s@bu.ac.th

Abstract
The purposes of this study are to 1) develop research-based learning management using
qualitative research and 2) compare effectiveness and research skills before and after the researchbased learning management. The target population included 61 junior undergraduates of Financial
Department of Bangkok University who enrolled in semester 1/2016. The research methodology
included learning management, knowledge test, aptitude test, and research skill evaluation forms.
Descriptive statistics, t-test, and two-way MANOVA were used for statistical analyses. The findings
reveal that there were no significant differences between genders and knowledge backgrounds of
students before the learning management. Nevertheless, after the learning management, female
students and students with knowledge backgrounds showed higher learning effectiveness than male
students and students with moderate knowledge backgrounds respectively. Furthermore, students
with different knowledge backgrounds showed no significant difference in research skills.
Keywords: Research-based learning, Research skill, Learning achievement
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บทนํา

ปญ หาของระบบการเรี ยนการสอนในปจจุบั น จากข อมู ลของเวิลด อีโคโมนิค ฟอรั ม (WEF) เสนอรายงานผล
การศึกษา ความสามารถในการแขงขันโลก (Global Competitiveness Report 2013-2014) ชี้วาคุณภาพการศึกษาทั้ง
ระดับพื้นฐานมัธยม และอุดมศึกษาของไทยอยูในระดับรั้งทายหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนซึ่งผลรายงานที่นําเสนอใชคําวา
“คุณภาพต่ําอยางผิดปกติ” (Sala-i-Martin et al, 2013) ซึ่งนับวาเปนเรื่องที่นาหวงกังวลยิ่ง สําหรับการยอมรับในคุณภาพ
ของการศึกษาไทยในระดับภูมิภาคอาเซียน และจากการศึกษาปญหาการศึกษาไทย จากการสัมภาษณผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ
การศึกษาแบบเชิงลึก จํานวน 56 ราย พบวา ผูที่เกี่ยวของกับการศึกษามีปญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสูงสุดถึง 11
ราย ซึ่งนับเปน 20% ของการสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของกับการศึกษา (นักวิชาการ หนวยงานตนสังกัด ผูบริหารโรงเรียนและ
ครู) โดยผูใหสัมภาษณมองวา กระบวนการในการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน ยังมีผูสอนจํานวนไมนอยที่ไมปรับเปลี่ยนการ
สอนของตนตามหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหแมมีหลักสูตรที่ดีอยางไรก็เปลาประโยชนเพราะเมื่อถึงขั้นในการจัดการเรียน
การสอนจริงครูกลับไมปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของตนใหสอดคลองกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนของไทยในป จจุบันเนนกระบวนการเรี ย นการสอนแบบท องจํามากเกินไป ทํ าให ผู เ รีย นขาดความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห และขาดความรับผิดชอบ เนนแตความเกง จนละเลยเปาหมายของการจัดการศึกษาอื่นๆ คือ เรื่องของความดีและ
ความสุขของผูเรียน ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการพิจารณาภาพรวมของปญหาการศึกษาไทยแลวจะพบวา ปญหาเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน นับเปนปญหาที่มีผูกลาวถึงมากที่สุดเปนหาอันดับแรกของการศึกษาไทย ซึ่งการจัดการเรียนการสอนเปน
ปจจัยกระบวนการ (process) ที่ควรมีการแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น (วีระยุทธ พรพจนธนมาศ, 2558) แนวทางที่จะชวยใหผูเรียน
มีการคิดที่เปนระบบมากขึ้น สามารถประยุกตใชขอมูล คิดวิเคราะห สังเคราะหเปน แทนที่จะใชวิธีการทองจํา แนวทางที่วานี้มี
หลายวิธีโดยวิธีหนึ่งที่ผูวิจัยสนใจคือการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน
การจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-based learning : RBL) มีลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่เนน
วิธีการเรี ยนรูและการแสวงหาความรู ของผูเ รีย นด วยการบูร ณาการการวิจัย เขากับ การเรียนและการสอน (Healey and
Jenkins, 2009) โดยการจัดการเรียนการสอนที่ใชกระบวนการวิจัยซึ่งเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน จะนําไปสู
การเกิดองคความรูของผูเรียนตามความมุงหมายของรายวิชา รูปแบบของการเรียนโดยใชการวิจัย เริ่มจากอาจารยผูสอนจะ
เปนผูชี้แนะเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา สรางเทคนิคการเรียนรูในกระบวนการวิจัยทําใหผูเรียนไดเห็นถึงขอบเขตของปญหาในการ
เรียนรู สวนผูเรียน เปนผูสืบเสาะหาความรู เนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการวิจัยของอาจารย และนําผลการวิจัยที่ไดสามารถ
นํามาถายทอดใหนักศึกษาเกิดขอคนพบและสรางขอสรุปจนเปนองคความรูใหมได (Gersten and Chard, 2000) นับวาการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนวิจัยเปนฐาน ถือเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาการเรียนรูของของผูเรียนในระดับอุดมศึกษาได
เปนอยางดี (มณฑา ชุมสุคนธ และนิลมณี พิทักษ, 2559) จากการศึกษางานวิจัยในไทยที่ผานมาใชงานวิจัยเปนฐานโดยเนน
สอนวิจัยเชิงปริมาณโดยผานกระบวนการเชิงวิทยาศาสตร แตผูวิจัยตองการเนนการสอนใหนักศึกษาไดเรียนรูกระบวนการวิจัย
ในเชิงคุณภาพ จากการสืบคนในฐานขอมูลโครงการเครือขายหองสมุดในประเทศไทย (ThaiLis-Thai Library Integrated System)
พบวามีงานวิจัยการเรียนการสอนที่ใชวิจัยเปนฐานจํานวน 34 เรื่อง โดยเริ่มการทําวิจัยตั้งแตปพ.ศ. 2546 ถึงปพ.ศ. 2558 ซึ่ง
งานวิจัยสวนใหญ ใชการสอนที่ใชวิจัยเปนฐานในวิชาวิทยาศาสตร (โครงการเครือขายหองสมุดในประเทศไทย, 2559) โดย
ผูวิจัยไดศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวของที่สอนโดยใชวิจัยเปนฐานในปจจัยเชิงปริมาณเรื่อง“การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
การผลิตสินคาและบริการ และความสามารถดานกระบวนการวิจัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูโดย
ใชวิจัยเปนฐาน” (ศรัญญา ศิริวรศิลป, 2558) ผูสอนเนนใหผูเรียนใชกระบวนการวิจัยโดยใชเครื่องมือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการผลิตสินคาและบริการของนักเรียน หลังเรียนดวย
การจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน สูงกวากอนเรียน นอกจากนี้ยังไดมีแบบวัดความสามารถดานกระบวนการวิจัยเปนแบบ
วัดเชิงสถานการณ หลังการทดลอง พบวา ความสามารถดานกระบวนการวิจัยของนักเรียน หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดย
ใชวิจัยเปนฐานอยูในระดับสูงและจากการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณในวิชาวิทยาศาสตรเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรโดยใชการวิจัยเปนฐานเพื่อเสริมสรางทักษะการวิจัย ทักษะการแกปญหาอยางสรางสรรคและจิตวิทยาศาสตรของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 5” (รุจิราพร รามศิริ, 2556) ไดทําการศึกษาปฏิสัมพันธระหวางความสามารถพื้นฐาน(Basic
Ability)ของนักเรียนจํานวน 34 คนในวิชาฟสิกส ที่สงผลตอทักษะการวิจัย การศึกษาพบวา นักเรียนที่มีความรูพื้นฐานตางกัน
(กลุมสูง กลุมปานกลางและกลุมต่ํา) มีพัฒนาการดานทักษะการวิจัยสูงขึ้นจากระดับปานกลางเปนระดับมาก จากงานวิจัยที่มี
การเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานในการวัดเชิงปริมาณทั้ง 2 เรื่องที่ผูวิจัยศึกษา สรุปออกมาไดวา การสอนแบบวิจัยเปนฐานทํา
ใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถดานกระบวนการวิจัยของผูเรียนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ งานวิจัยดังกลาวยังสรุปไดอีก
วา นักเรียนที่มีความรูพื้นฐานที่แตกตางกัน จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการวิจัยที่แตกตางกันดวย ซึ่งจะสอดคลอง
กับการศึกษางานวิจัยของผูทําวิจัยในครั้งนี้ แตงานวิจัยครั้งนี้จะปรับปรุงการเรียนการสอนที่เดิมมอบหมายใหนักศึกษาแคทํา
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การสัมภาษณผูบริหารในสถาบันการเงินตางๆ และนําบทสัมภาษณมานําเสนอผลงานหนาหองเรียน แตผูวิจัยจะปรับเปลี่ยนวิธี
เปนการสอนวิจัยในเชิงคุณภาพเพิ่มเติม(นําบทสัมภาษณมาวิเคราะห สังเคราะห) เพื่อใหนักศึกษาเรียนรูกระบวนการแสวงหา
ความรูอยางเปนระบบและไดองคความรูที่ลึกซึ้งมากขึ้นจากเดิม
จากคุณคาของ Research Based Learning ดังกลาวขางตน ผูสอนจึงสนใจจะทําการดําเนินการสอนแบบ RBL
ในวิชา Financial Market and Institutions สาเหตุที่เลือกวิชานี้ เพราะ1) เนื้อหาเกี่ยวของกับชีวิตจริง ไดเห็นสถาบันการเงิน
ที่มีอยูในตลาดการเงินจริงๆ รวมถึ งการไดลงมือปฏิ บัติจริงในการเขาไปศึกษาสถาบันการเงินนั้นๆที่มีอยู ในประเทศไทย 2)
เนื้อหาวิชานี้มีการพัฒนาเนื้อหาสาระมากขึ้นเรื่อยๆ ตามภาวะเศรษฐกิจในแตละประเทศ นอกจากสถาบันการเงินที่เปนที่รูจัก
อยูแลว อยางธนาคารแหงประเทศไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ธนาคารพาณิชย ยังมีสถาบันการเงินเกิดขึ้นใหมอีก
มากมาย เชน อิออน ศรีสวัสดิ์เงินติดลอ เปนตน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในสิ่งเหลานี้จะทําใหผูเรียนไดเรียนรูสิ่งใหมไดจริง
จากการเรียนรูแบบ RBL 3)ในประสบการณที่ผานมา ผูวิจัยไดใชการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนเก็บขอมูลจากสถานที่จริงโดย
การสังเกต สัมภาษณ เพื่อใหผูเรียนเขาใจบทบาทสถาบันการเงินเพื่อจะไดเรียนรูดวยตนเอง ลักษณะงานเปนการมอบหมาย
ตามใบงาน จึงทําใหผูเรียนทํางานตามคําสั่งหรือกรอบที่ผูวิจัยไดวางไว ผูวิจัยจึงเห็นวาควรปรับปรุงกิจกรรมใหเขากับหลัก RBL
แทน แตเนื่องจากผูเรียนยังไมไดเรียนสถิติ จึงใช RBLแบบเชิงคุณภาพใหผูเรียนไดทดลองเรียนรูไปกอน โดยการสอนโดยใช
วิจัยเป นฐานแบบวิจัย เชิ ง คุณภาพจัด ทํ าเปน 2 แนวทาง ได แก 1) การสั มภาษณผูเ รี ยน จากการที่ ผูเ รี ยนไดไ ปสั ม ภาษณ
ผูบริ หารในสถาบันการเงินที่ผู เรีย นนําเสนอรายงาน และ2) การใหผู เรีย นไดสรุ ปถึ งผลที่ได รับ จากการไปทํากิจกรรมนอก
หองเรียนพรอมกับการประเมินการทํางานของตนเอง
งานวิจัยฉบับนี้จะพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานเพื่อแกปญหาการคิดเปนระบบของผูเรียนโดยจะใชกับ
นักศึกษาในวิชาตลาดการเงินและสถาบันการเงิน เนื่องจาก แตเดิมผูเรียนอาศัยระบบการทองจําในการเรียนรู ซึ่งทําใหผูเรียน
ไมทราบที่มาของความรูเหลานั้นและไมสามารถเรียนรูกระบวนการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางเปนระบบ งานวิจัยฉบับนี้
จะพัฒ นาการจัดการเรีย นรูดั งกล าว โดยผูเ รี ยนจะไมท องจําเนื้อหาเพี ยงอยางเดี ยว แต ผู เรี ยนจะสามารถคิ ด วิเ คราะห
สังเคราะหเปน จากกระบวนการการวิจัยเปนฐานนี้ นอกจากนี้ การจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานในวิชาการตลาดการเงิน
และสถาบั นการเงิ นนั้นจะมี ลั กษณะอยางไร และการจัด การเรี ย นรูดั ง กล าวจะช วยพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นให กับ
นักศึกษาไดหรือไม ขอคนพบฉบับนี้จะเปนประโยชนใหแกอาจารยผูสอนในวิชาตลาดการเงินและสถาบันการเงิน และรายวิชา
อื่นที่มีลักษณะใกลเคียงกันเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัย ในครั้ ง นี้เ พื่ อพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย นของนัก ศึ กษาจากการจัด การเรี ย นรู โ ดยใช วิจัย เป นฐานมี
วัตถุประสงคดังนี้
1) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานโดยการใชกระบวนการสอนวิจัยเชิงคุณภาพ
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการวิจัยทั้งกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปน
ฐาน
กรอบแนวความคิดและสมมติฐานของงานวิจัย
จากการศึกษางานวิจัยของศรัญญา ศิริวรศิลป (2558) พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถดานกระบวนการวิจัย
ของนักเรีย นชั้ นมัธยมศึกษาป ที่ 2 หลัง เรี ยนด วยการจัด การเรี ยนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน สู งกวากอนเรีย น และจากการศึ กษา
งานวิจัยของรุจิราพร รามศิริ (2556) พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีความรูพื้นฐานตางกัน มีพัฒนาการดานทักษะการ
วิจัยสูงขึ้นจากระดับปานกลางเปนระดับมาก ดังนั้น ผูวิจัยสามารถพัฒนากรอบแนวคิดและสมมติฐานของงานวิจัยไดดังแผนภาพ
ที่ 1
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพศ
โดยการใชวิจัยเปนฐาน
พื้นความรูเดิม

ทักษะการวิจัย
ภาพที่ 1 ภาพกรอบแนวคิดของงานวิจัย

1379

สมมติฐานการวิจัย
นักศึกษาที่มีเพศและ/หรือพื้นความรูเดิมตางกันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการวิจัยตางกันอยางนอย 1 ตัวแปร
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research: CAR) เก็บรวบรวมขอมูลจาก
นักศึ กษาภาควิชาการเงิ น คณะบริ หารธุรกิจ ที่ เ รี ยนวิชาตลาดการเงิ นและสถาบันการเงิ น (FI312) ในภาคเรีย นที่ 1 ป
การศึกษา 2559 จํานวนทั้งสิ้น 61 คน โดยจะเปนตัวอยางที่ใชในงานวิจัยฉบับนี้ ตัวอยางดังกลาวมีขอมูลพื้นฐานดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายละเอียดของตัวอยาง
ตัวแปร คาของตัวแปร จํานวน คิดเปนรอยละ
ตัวแปร
คาของตัวแปร
จํานวน คิดเปนรอยละ
เพศ
ชาย
29 คน
48
พื้นความรู
A
18 คน
29
หญิง
32 คน
52
เดิม
B และ B+
20 คน
33
(เกรดวิชาการ C และ C+
22 คน
36
เงินธุรกิจ)
D และ D+
1 คน
2
รายละเอียดตัวแปรและการวัดตัวแปร ตัวแปรที่ใชสําหรับการวิจัยครั้งนี้มี 3 ประเภท ดังนี้
1. ตัวแปรจัดกระทํา (treatment) คือ การจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน หมายถึง กระบวนการที่ครูพัฒนา
ผูเรียนใหสามารถใชกระบวนการวิจัยเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู คิด คนหาคํ าตอบและตั ดสินใจในการเรีย นรูของ
ตนเอง การจัดการเรียนรูโดยเนนกระบวนการวิจัย หรือการใชวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู เปนการจัดใหผูเรียนได
เรียนรูและใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อแสวงหาความรูใหม หรือคนหาคําตอบที่เชื่อถือได โดยอาศัยกระบวนการสืบ
สอบในศาสตรที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ จะศึกษาวิจัยในการดําเนินการสืบ คน พิสูจน ทดสอบ เก็บรวบรวมข อมูลและวิเคราะห
ขอมูล (ทิศนา แขมมณี, 2553) งานวิจัยครั้งนี้ ทําการสรางแผนดําเนินการเปนแผนการจัดการเรียนรูที่ใชวิจัยเปนฐาน (RBL)
ในวิชาตลาดการเงินและสถาบันการเงิน จํานวน 1 แผน 14 สัปดาห สัปดาหละ 3 ชั่วโมง (2 คาบเรียน) รวมเวลา 42 ชั่วโมง
2. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก พื้นฐานความรูเดิม หมายถึง ความรูความเขาใจในเรื่องตลาด
การเงินและสถาบันการเงินในวิชาการเงินธุรกิจโดยเปนวิชาพื้นฐานกอนการเรียนวิชาตลาดการเงินและสถาบันการเงิน ผูวิจัย
สามารถวัดพื้นความรูเดิมจากเกรดวิชาการเงินธุรกิจ ประกอบดวย เกรด A B+ B C+ C D+ และ D
3. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) จํานวน 2 ตัวแปร ไดแก
3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใชวิจัยเปนฐาน แบงเปนคะแนนสอบ และคะแนนชิ้นงาน
คะแนนสอบ หมายถึง คะแนนที่วัดความรู ความเขาใจของผูเรียน ผานการสอบกลางภาคและการสอบปลาย
ภาค วัดโดยแบบทดสอบปรนัยเปนการวัดความรู/ความจํา/ความเขาใจ แบงเนื้อหาเปน 3 ดาน ไดแก 1) ดานตลาดการเงิน 2)
ดานสถาบันการเงินที่มีอยูเดิม และ 3) ดานสถาบันการเงินที่เกิดใหม จํานวน 74 ขอและทําเปนคะแนนเต็ม100 คะแนน เกณฑ
กําหนดคาความยากงายคือ 0.20-0.80 ถาคาความยากงายนอยกวา 0.20 ถือวาขอคําถามนั้นยากเกินไป และถาความยากงาย
มากกวา 0.80 ถือวาคําถามนั้นงายเกินไป (มาเรียม นิลพันธุ, 2551) แบบทดสอบวัดความรูนี้มีคาความยากงายอยูระหวาง
0.260 – 0.767
คะแนนชิ้นงาน หมายถึง คะแนนการจัดเก็บตามที่อาจารยผูสอนมอบหมายใหผูเรียน จะมีคะแนนในสวน
ของการมีสวนรวมในชั้นเรียน การวิเคราะหขอมูลดานตลาดการเงินและสถาบันการเงิน การทํากิจกรรมในชั้นเรียน การตั้ง
คําถามเพื่อการสัมภาษณและการวิเคราะหคําถาม การทําโครงการเรื่องสถาบันการเงินในประเทศไทย วัดโดยแบบประเมินรูบริค
5 รายการ แบงเปน การประเมินคะแนนรายบุคคล 3 รายการ ไดแก 1)การมีสวนรวมในชั้นเรียน 2)การวิเคราะหขอมูลดาน
ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน 3) การทํากิจกรรมในชั้นเรียน รวมคะแนน 30 คะแนน กับการประเมินคะแนนรายกลุม 2
รายการ ไดแก 1)การตั้งคําถามเพื่อการสัมภาษณและการวิเคราะหคําถาม 2)การทําโครงการเรื่องสถาบันการเงินในประเทศไทย
(ตามที่กลุมไดรับมอบหมาย) พรอมการนําเสนอผลงาน รวมคะแนน 70 คะแนน ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดานความเชื่อมั่น
(Reliability) ดวยสัมประสิทธิ์ Alpha Cronbach’s มีคาเทากับ 0.532 และมีคา CITC (Corrected Item-Total Correlation)
อยูระหวาง 0.143 – 0.534
3.2 ทักษะการวิจัยของผูเรียน หมายถึง ระดับความสามารถของผูเรียนเมือ่ ไดรับการจัดการเรียนรูโดยการใชวิจัย
เปนฐาน ทักษะการวิจัยนี้ ไดแก การตั้งคําถาม การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการ
วิจัยการเก็บรวบรวมขอมูลการวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัย โดยประเมินจากแบบวัดทักษะพื้นฐานการวิจัยและ
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การสะทอนผลการเรียนรูข องผูเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น ทักษะการวิจัยครั้งนี้ของผูวิจัย วัดโดยแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สดุ ตามแบบประเมินของ Feldon, et al (2015) จํานวน 9 ขอ ประกอบดวย 1)
ประเด็นการตั้งคําถามที่สนใจ 2)การทบทวนเอกสารความรู 3)การสรางกรอบความคิดโดยใชความรูที่มีอยูเพื่อกําหนดประเด็นใน
การศึกษา 4)การมองภาพรวมของงานที่ไดรับมอบหมาย 5)การออกแบบกระบวนการทํางานกลุม 6)การตั้งคําถามเพื่อใหได
ขอมูลที่ตองการจากการสัมภาษณ 7)ทักษะการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ 8)การแปลความหมายจากขอมูลหรือคํา
สัมภาษณทั้งหมดที่ไดรับ และ9)การคิดแบบมีวิจารณญาณ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดานความเชื่อมั่น (Reliability) ดวย
สัมประสิทธิ์ Alpha Cronbach’s มีคาเทากับ 0.880 และมีคา CITC (Corrected Item-Total Correlation) อยูระหวาง 0.461
– 0.735
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นกอนปฏิบัติการ เปนขั้นที่ผูวิจัยเตรียมความพรอมในดานตางๆดังนี้
1.1 สรางเครื่องมือในการวิจัย ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรูโดยการใชวิจัยเปนฐาน 2) แบบทดสอบความรู
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบวัดทักษะกระบวนการปฏิบัติโดยแบงเปนคะแนนชิ้นงานเปนรายกลุมและงานเดี่ยว
4) แบบประเมินทักษะการวิจัยของผูเรียน
1.2 ใหผูเรียนทําแบบทดสอบความรูวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (Pre - test) เพื่อวัดความรูพื้นฐาน
และเก็บผลการทดสอบไปเปรียบเทียบกับผลการทดสอบหลังเรียน
2. ขั้นปฏิบัติการ ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเองตามแผนการเรียนรูที่ไดสรางไวจํานวน 1 แผน ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
2.1 ระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติการจํานวน 14 สัปดาห สัปดาหละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 90 นาที รวม
ทั้งสิ้น 28 คาบเรียน ตามวันและเวลาที่ไดกําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรู
2.2 เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก เนื้อหาเรื่องตลาดการเงิน สถาบันการเงินที่มีอยูเดิมในประเทศไทย และ
สถาบันการเงินที่เกิดใหมในประเทศไทย
2.3 ผู วิ จั ย ได มี ก ารจั ด การเรี ย นรู ใ ห กั บ ผู เ รี ย น จากแผนการจั ด การเรี ย นรู โ ดยใช วิ จั ย เป น ฐานตาม
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังแสดงในตารางที่ 2
3. ขั้นหลังปฏิบัติการ เปนขั้นที่ผูวิจัยใหผูเรียนทําแบบทดสอบความรูวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Post test) เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน และนําแบบประเมินทักษะการวิจัยของผูเรียน ไปสอบถามกับผูเรียน แลวนํา
ขอมูลที่ไดมาวิเคราะห สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัยตามลําดับ
สถิติและการวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลการวิจัย ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows โดยนําเสนอ
ผลการวิเคราะหขอมูลตามประเภทสถิติ 2 รูปแบบ ไดแก
เพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 1 ใชการวิเคราะหเนื้อหาและบรรยายแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน
เพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 2 ใชการวิเคราะหสถิติ 2 ประเภท ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนการนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลในรูปแบบของคาสถิติเบื้องตนตาง ๆ ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) คาต่ําสุด (Minimum) และคาสูงสุด (Maximum)
2. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) ไดแก การทดสอบที แบบเปนอิสระตอ
กัน Independent T-Test และการวิเคราะหความแปรปรวนตัวแปรพหุนามแบบ 2 ทาง (two-way
MANOVA)
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยในงานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานในวิชาตลาดการเงินและสถาบัน
การเงินระหวางนักศึ กษาที่เพศและพื้นความรูเดิมตางกัน ของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 ภาควิชาการเงิน มหาวิทยาลั ย
กรุงเทพ แบงการนําเสนอออกเปน 2 สวน ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ผลพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานตามกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ
การจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานตามกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยมีการจัดทําแผนการเรียนรูแบบการสอน
โดยใชวิจัย เปนฐาน เพื่อเปรียบเทียบกับแผนการเรียนรู ในรูป แบบเดิมที่เ ปนการสอนในลักษณะแบบบรรยายและเนนการ
มอบหมายงานใหผูเรียนนํางานมาสงภายในระยะเวลาที่กําหนด รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานตาม
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ แสดงในตารางที่ 2 ดังนี้
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ตารางที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานตามกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ
lesson plan
การสอนแบบบรรยายและมอบหมาย
การสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน
งาน(แบบเดิม)
วัตถุประสงค
- เพื่อใหผูเรียนสามารถเขาใจ
- เพื่อใหผูเรียนสามารถเขาใจเนื้อหาวิชาไดจากการอานงานวิจัย และ
เนื้อหาวิชาและทําแบบทดสอบได
วิเคราะห
หลักการสอน
- ผูสอนเปนผูถายทอดความรูให
ใหผูเรียนฝกการทบทวนวรรณกรรม โดยผูเรียนเปนผูคนหา
- ผูเรียนเนนการทองจํา
กระบวนการวิจัยผานงานวิจัยที่ผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง เชน การตั้ง
โจทยวิจัย และสรางประเด็นคําถามสําหรับการสัมภาษณ
วิธีการสอน
- การบรรยาย
วิธีการสอน 5 แบบดังนี้ 1) สอนสืบคนงานวิจัย 2) อานงานวิจัย 3)
- มอบหมายงาน
วิธีการดําเนินงานแตละเรื่อง ทําความเขาใจเรื่องที่คนมาได 4) สรุป
ใหเห็นขั้นตอนการวิจัย 5) ชวยกันเขียน proposal เพื่อวางแผนให
ผูเรียนทําวิจัย
สื่อการสอน
- Powerpoint
- Powerpoint
- ตํารา
- ตํารา
- ใบสั่งงาน
- ตัวอยางงานวิจัย
การประเมินผล
- วัดผลความรูโดยใชแบบทดสอบ
- วัดผลความรูโดยใชแบบทดสอบ
- วัดประเมินผลงานจากชิ้นงาน
- วัดประเมินผลงานจากชิ้นงานโดยใชเกณฑแบบรูบิค
- ทักษะการวิจัย
ผลการจากปรับรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน พบวา ผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะทางดานการอาน
การเขี ยน การพูด การตั้ ง คําถามสัม ภาษณ การนําเสนอผลงานหนาชั้ นเรี ยนที่ มีค วามกล าแสดงออกมากขึ้ นอีกทั้ง ผู เรี ย น
สามารถวิเคราะหขอมูลไดดีขึ้นกวาเดิม ไมเนนการทองจํา แตผูเรียนจะเนนการเรียนรูดวยตนเองไดมากขึ้น ผานกระบวนการ
สอนเชิงวิจัยของผูวิจัย ซึ่งผลของการพัฒ นาการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานตามกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพนี้ ใหข อ
ประโยชนที่สอดคลองกับการสรุปสาระบทความของ Monash University (2005) (อางถึงใน นงลักษณ วิรัชชัย, 2551)
สรุปวา การเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐานเกิดประโยชนแกผูเกี่ยวของใน 2 ประเด็น คือ 1) ประโยชนตอผูเรียน ผูเรียนมี
โอกาสไดพัฒนาทั กษะทางปญญา มีความกาวหนาในการเรียนและการพัฒ นาตนเอง 2) ประโยชนตอผูสอน ผูสอนใชเวลา
เตรียมสอนนอยลงและไดรับความรูเพิ่มมากขึ้น
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการวิจัยทั้งกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัย
เปนฐาน
2.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการวิจัยกอนการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปน
ฐาน
กอนการเริ่มจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน พบวา 1) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเพศ
ชาย เพศหญิงและนักศึกษาที่มีพื้นความรูเดิมสูง ปานกลาง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตางกัน 2) คะแนนทักษะวิจัยไม
แตกตางกันระหวางกลุมนักศึกษาเพศชาย เพศหญิงและกลุมพื้นความรูเดิมตางกัน แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการวิจัยกอนการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทักษะการวิจัย
ตัวแปร
คาตัวแปร
S.D.
t
P
S.D.
t
P
x
x
เพศ
ชาย
44.734 13.074 -1.059 0.296 2.402 0.568 -1.363 0.178
หญิง
47.551 6.154
2.615 0.640
พื้นความรูเดิม สูง
47.866 9.276 1.675 0.099 2.585 0.661 1.171
0.246
ปานกลาง 43.478 10.915
2.396 0.511
จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนและทักษะการวิจัยกอนการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน พบวา
นักศึกษาที่มีเพศและพื้นความรูเดิมตางกันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการวิจัย ไมแตกตางกัน
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ฐาน

2.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการวิจัยหลังการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปน

2.2.1 ผลการวิเคราะหดวยสถิติบรรยาย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการวิจัย สรุปผลไดดังนี้
คือ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการวิจัยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยมากกวา(68.498 คะแนน และ3.902
คะแนน ตามลําดับ) 2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะวิจัยโดยแยกตามเพศ พบวา เพศหญิงมีคาเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการวิจัยระดับมาก 3) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการวิจัยโดยแยก
ตามพื้ นความรู เ ดิ ม พบวา นักศึ กษาที่ มี พื้ นความรู เ ดิ ม สู ง มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย นและทั กษะการวิจัย อยู ใ นระดั บ มาก
เหมือนกัน แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการวิจัยจําแนกตามเพศและพื้น
ความรูเดิม
เพศ
การประเมินผล
ชาย
หญิง
รวม
พื้นความรูเดิม Mean
SD.
N Mean
SD.
N Mean
SD.
N
ผลสัมฤทธิ์ สูง
70.101
13.249
16 75.369
7.609
22 73.151
10.534
38
ทางการเรียน
ปาน
(คะแนนเต็ม
55.717
16.753
13 67.432
7.220
10 60.811
14.480
23
กลาง
100 คะแนน)
รวม
63.653
16.350
29 72.889
8.266
32 68.498
13.479
61
Levene’s Test = 3.580 df1 = 3 df2 = 57 P = 0.019
3.917
0.512
16 3.985
0.420
22 3.956
0.456
38
ทักษะวิจัย สูง
(คะแนนเต็ม ปาน
3.769
0.500
13 3.867
0.556
10 3.812
0.515
23
5 คะแนน) กลาง
รวม
3.851
0.503
29 3.948
0.461
32 3.902
0.480
61
Levene’s Test = 0.344 df1 = 3 df2 = 57 P = 0.794
หมายเหตุ: Box’s M = 17.490 p = 0.062
Bartlett’s Test = 282.445 p = 0.000
เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบของคะแนนผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนและทักษะการวิจัย จําแนกตามเพศและพื้ น
ความรูเดิม พบวา 1) ในกลุมที่มีพื้นความรูเดิมปานกลางและสูง เพศหญิงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกวาเพศชาย 2) ในกลุม
ที่มีพื้นความรูเดิมปานกลางและสูง นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีทักษะการวิจัยพอกัน ดังนั้น ไมวาจะในกลุมที่มีพื้นความรู
เดิมอยูในระดับใด นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีทักษะการวิจัยพอกัน
กอนการวิเคราะหความแปรปรวนตัวแปรพหุนามแบบ 2 ทาง (Two-way MANOVA) ผูวิจัยตรวจสอบขอตกลง
เบื้องตน พบวา 1) เมทริกซความแปรปรวนรวมของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการวิจัย ไม เปนเมทริกซเอกลักษณ
(Bartlett’s Test of Sphericity=282.445, P=0.000) แสดงวา ตัวแปรตามทั้ง 2 ตัวแปรมีความสัมพันธกันเหมาะสมในการ
วิเคราะหดวย MANOVA 2) เมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวม (Variance-covariance Matrices) ในแตละกลุมมี
คาเทากัน (Box’M=17.490, P=0.062) 3) ความแปรปรวนของตัวแปรตามแตละตัว ดวยการทดสอบ Levene’s Test พบวา
ในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความแปรปรวนในแตละกลุมแตกตางกัน (P=0.019) สวนทักษะการวิจัยมีความแปรปรวนในแตละ
กลุมไมแตกตางกัน(P=0.794)
2.2.2 การเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการวิจัย จําแนกตามเพศ และ
พื้นความรูเดิม
ผลการวิ เ คราะห ค วามแปรปรวนตั วแปรพหุ นามแบบ 2ทาง (Two-way MANOVA) โดยมี ตั ว แปรตาม คื อ
ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย นโดยใช วิ จัย เป น ฐานและทั กษะการวิ จัย และมี ตั ว แปรต น คื อ เพศและพื้ น ความรู เ ดิ ม ผลการ
เปรียบเทียบ พบวา อิทธิพลปฏิสัมพันธระหวางเพศ และพื้นความรูเดิมแตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
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0.05 (Wilks’ Lambda = 0.547, P=0.582) อิทธิพลหลักเพศแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Wilks’ Lambda =
3.694, P=0.000) สวนอิทธิพลหลั กของตัวแปรพื้ นความรูเ ดิม พบวา แตกตางจากศู นยอยางมี นัยสํ าคัญทางสถิติ (Wilks’
Lambda = 6.372, P=0.031) แสดงดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบเวคเตอรคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการวิจัยดวยการวิเคราะหความ
แปรปรวนตัวแปรพหุนามแบบ 2 ทาง
Effect
คาสถิติ
Value
F
Hypothesis Error df
Sig.
Partial Eta
df
Squared
b
Pillai's Trace
0.117
3.694
2.00
56.00
0.000
0.117
Wilks' Lambda
0.883
3.694b
2.00
56.00
0.000
0.117
b
เพศ
Hotelling's Trace
0.132
3.694
2.00
56.00
0.000
0.117
Roy's Largest
0.132
3.694b
2.00
56.00
0.000
0.117
Root
Pillai's Trace
0.185
6.372b
2.00
56.00
0.031
0.185
Wilks' Lambda
0.815
6.372b
2.00
56.00
0.031
0.185
พื้นความรู
b
Hotelling's Trace
0.228
6.372
2.00
56.00
0.031
0.185
เดิม
Roy's Largest
0.228
6.372b
2.00
56.00
0.031
0.185
Root
Pillai's Trace
0.019
0.547b
2.00
56.00
0.582
0.019
b
Wilks'
Lambda
0.981
0.547
2.00
56.00
0.582
0.019
เพศ*
b
พื้นความรู Hotelling's Trace
0.020
0.547
2.00
56.00
0.582
0.019
เดิม
Roy's Largest
0.020
0.547b
2.00
56.00
0.582
0.019
Root
เมื่ อพิ จารณาการทดสอบ Between-Subjects Effects พบวา 1) เพศที่ แ ตกต างกันมี ผ ลเฉพาะต อผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P=0.008) โดยเพศหญิงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเพศชาย 2) พื้น
ความรูเดิมที่แตกตางกันมีผลเฉพาะตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P=0.001) โดยกลุมที่มี
พื้นความรูเดิมอยูระดับสูงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมที่มีพื้นความรูเดิมอยูระดับปานกลาง 3) เพศและพื้นความรูเดิม
ไมมีผลทําใหทักษะการวิจัยของนักศึกษาตางกัน (P=0.525 และP=0.310 ตามลําดับ) (แสดงดังตารางที่ 6) กลาวไดวา การ
เรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานเหมาะกับนักศึกษาเพศหญิงมากกวาเพศชาย และเหมาะกับนักศึกษาที่มีพื้นความรูเดิมสูงมากกวา
นักศึกษาที่มีพื้นความรูเดิมปานกลาง
ตารางที่ 6 ผลการทดสอบอิทธิพลระหวางหนวยตัวอยางดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแยกรายตัวแปร
Source Dependent Variable
Type III
df
Mean
F
P
Partial Eta
Sum of
Square
Squared
Squares
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1,012.368 1
1,012.368 7.508 0.008
0.116
เพศ
ทักษะการวิจัย
0.096 1
0.096 0.409 0.525
0.007
1,748.793 1
1,748.793 12.969 0.001
0.185
พื้นความรู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เดิม
ทักษะการวิจัย
0.248 1
0.248 1.051 0.310
0.018
เพศและพื้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
145.945 1
145.945 1.082 0.303
0.019
ความรูเดิม ทักษะการวิจัย
0.003 1
0.003 0.013 0.911
0.000
Corrected ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 10,900.442 60
Total
ทักษะการวิจัย
13.830 60
หมายเหตุ: * 1) กลุมนักศึกษาที่มีพื้นความรูเดิมในระดับปานกลาง 2) กลุมนักศึกษาที่มีพื้นความรูเดิมในระดับสูง

ผลการ
เปรียบเทียบ
ญ>ช
2)*สูง >
1)*ปานกลาง
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จากผลการวิจัยสรุปไดวา การเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-based learning : RBL) นี้จะเอื้อใหกับกลุม
นักศึ กษาเพศหญิ ง และกลุ ม นักศึ กษาที่เ รี ย นเกง โดยจะทํ าให นักศึ กษากลุม นี้มี ค ะแนนสอบสูง กวานักศึ กษาเพศชายและ
นักศึกษาที่เรียนปานกลาง แตนักศึกษาที่มีเพศและพื้นความรูเดิมตางกัน การเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน ไมไดทําใหนักศึกษาแต
ละกลุมมีคะแนนทักษะการวิจัยแตกตางกัน
สรุปและอภิปรายผล
ผูวิจัยนําเสนอประเด็นการอภิปรายผล แบงเปน 3 ขอ ดังนี้
1. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) จากการประเมินผลคะแนนแบบทดสอบเพื่อวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษาเพศหญิงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักศึกษาเพศชาย เนื่องจากในกลุมตัวอยางที่ทํา
การวิจัยมีนักศึกษาเพศหญิง อยูรอยละ 52 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด สอดคลองกับงานวิจัยของ (สถาพร ภูผาใจ, 2553) เรื่อง
“ผลการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา ที่มี
กลุมตัวอยางนักเรียนจํานวน 27 คน โดยมีนักเรียนเพศหญิงมากกวาเพศชาย ใชรูปแบบการวิจัยกอนการทดลอง เครื่องมือ
หนึ่งที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย คือ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการ
เรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม ในระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 มีผลการเรียนรูในดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป(ในนักเรียนกลุมนี้เปนเพศหญิงเปนสวนใหญ) เปนเหตุผลวา เพศหญิงสวนใหญจะมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงกวาเพศชาย อีกทั้งในรายวิชาตลาดการเงินและสถาบันการเงินที่ผูวิจัยเปนผูศึกษา นักศึกษาเพศ
หญิงมีความกลาแสดงออกมากกวานักศึกษาเพศชาย เชน กลาถาม กลาแสดงความคิดเห็น ประกอบกับผูสอนเปนเพศเดียวกัน
นักศึกษาจึงสามารถเขาพบกับผูสอนไดสะดวกใจกวา ดังนั้น การสอนในรูปแบบการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานนั้น ผูสอนจะตอง
ใสใจนักศึกษาเพศชายใหมากขึ้น เพื่อใหนักศึกษาเพศชาย ไดเพิ่มทักษะการตั้งคําถาม ทักษะการกลาแสดงออก ทักษะการ
อภิ ป ราย รวมถึง ทั กษะทางสั งคมด วย กิจกรรมการเรี ยนการสอนในปจจุบันผู ส อนมี บทบาทให ผูเ รี ย นสร างความรู สร าง
แรงจูงใจ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ตรงกับความสนใจของผูเรียน (สุรางค โคงตระกูล, 2552) กิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการ
ของผูเรียน เชน การใหคําแนะนํา ปรึกษาทั้งทางดานวิชาการและดานสังคมแกผูเรียน เปนตน
2. นักศึกษาที่มีพื้นความรูเดิมสูงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักศึกษาที่มีพื้นความรูเดิมปานกลาง เนื่องจาก
นักศึกษาที่มีพื้นความรูอยูในระดับสูง มักจะเรียนรูไดรวดเร็วกวา คิดวิเคราะหแกไขปญหา รวมถึงการจดจําเนื้อหาวิชาไดดีกวา
นักศึกษาที่มีพื้นความรูอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (รุจิราพร รามศิริ, 2556) เรื่อง “การพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตรโดยใชการวิจัยเปนฐาน เพื่อเสริมสรางทักษะการวิจัย ทักษะการแกปญหาอยางสรางสรรค และ
จิตวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา” ที่กลาววานักเรียนที่มีความสามารถพื้นฐานตางกัน จะมีผลการเรียนที่แตกตาง
กัน รวมถึงการมีทักษะการวิจัยที่แตกตางกันดวย ดังนั้น การสอนในรูปแบบการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานนั้น ผูสอนจะตองใส
ใจนักศึกษาที่มีพื้นความรูเดิมปานกลางถึงออนใหมากขึ้น ใหนักศึกษาไดเรียนรูทักษะการอาน ทักษะการเขียน ทักษะการพูดให
มากขึ้น เพื่อนักศึกษาจะไดจดจําบทเรียนไดแมนยํามากขึ้น และนักศึกษาจะไดพัฒนาการเรียนรูของตนเอง ใหอยูในระดับสูง
ขึ้นไปได
3. นักศึกษาที่มีเพศและพื้นความรูเดิมตางกันมีทักษะการวิจัยไมแตกตางกัน ผูวิจัยพบวา ในวิชาตลาดการเงินและ
สถาบั น การเงิ น ที่ เ ป นวิ ช าตั ว เริ่ ม แรกของนัก ศึ กษาชั้ น ป ที่ 3 สํ า หรั บ การเรี ย นในภาควิช าภาคเงิ น คณะบริ ห ารธุร กิ จ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงทําใหนักศึกษาทั้งสองกลุม ยังไมเขาใจในเรื่องของทักษะการวิจัยมากนัก แตนักศึกษาทั้งสองกลุมได
พัฒนาในเรื่องของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนั้น จากประโยชนของการศึกษาวิจัยทางดานการเรียนรูโดยใชวิจัยเปน
ฐาน (Li, 2015) ผูวิจัยเห็นวา ควรมีการชักชวนใหการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหเปน
การเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานใหมากขึ้น เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะการวิจัย ทักษะความคิดที่เปนระบบ และตอยอดองค
ความรูของนักศึกษา ในการนําไปใชในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นไปได
ขอเสนอแนะ
1. ผูสอนควรใหความใสใจกับนักศึกษาเพศชายใหมากขึ้น โดยการจัดตั้งกลุมเฉพาะนักศึกษาเพศชาย(4-5คนตอ
กลุม) ในการตั้งคําถามสัมภาษณ ใหนักศึกษาชาย 1 คน ตั้ง 1 คําถามสัมภาษณ จากนั้นผูสอนจะมีการกระตุนใหนักศึกษาชาย
ในแตละกลุมกลาถามผูสอนมากขึ้น สรางบรรยากาศจําลอง ใหเหมือนผูสอนเปนผูที่นักศึกษาชายจะเขาไปทําการสัมภาษณ มี
การถาม-ตอบจริง ตามคํ าถามที่นักศึ กษาชายถามมา ซึ่ง จะเปนการช วยใหนักศึกษาชายมีความกลาในการสั มภาษณ และ
ตองการคนหาคําตอบจากคําถามที่ถามไป อีกทั้ง ผูสอน ควรจะมีการวิเคราะหและสังเคราะห คํ าถามในสัมภาษณดังกลาว
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เพื่อใหนักศึกษาชายชวยกันคนหาคําถามที่ดี ที่เปนประโยชนตอผูถามและผูถูกสัมภาษณ อีกทั้งมีการสอนวิธีการตั้งคําถามแบบ
เจาะลึก เพื่อใหผูถามไดรับขอมูลที่มีความชัดเจนมากขึ้น
2. ผูสอนควรใหคําแนะนํา คําปรึกษาแกนักศึกษาที่มีผลการเรียนปานกลาง ถึงระดับออน เปนระยะเวลาที่
สม่ําเสมอ โดยจัดแผนตารางการใหคําปรึกษาเพื่อใหนักศึกษากลาเขาพบอาจารยผูสอนมากขึ้น อาจารยผู สอนไมควรชี้นํา
นักศึ กษามากจนเกินไป แต ค วรให นักศึ กษาสร างความคิด สร างสรรค ข องตนเองและดํ าเนินการด านงานต างๆที่อาจารย
มอบหมายดวยตนเอง
3. ในหลักสูตรวิชาตางๆ ควรเพิ่มเวลาในการฝกปฏิบัติใหกับนักศึกษามากขึ้น ลดการบรรยายลงและใหนักศึกษา
ฝกการคิดวิเคราะหเชิงปฏิบัติซ้ําๆจนเปนความชํานาญและกอใหเกิดเปนทักษะการวิจัยในชั้นเรียนไดมากขึ้นตอไปในอนาคต
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บทคัดยอ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาการชี้ บ ง อั น ตรายและประเมิ น ความเสี่ ย งของระบบการกํ า จั ด ก า ซ
คารบอนไดออกไซดออกจากกาซชีวภาพโดยใชสารละลายโมโนเอทาโนลามีนในชองจุลภาค สําหรับอัตราการปอนกาซชีวภาพ
15 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง อุปกรณหลักที่ใชในการกําจัดกาซคารบอนไดออกไซดคือ เครื่องปฏิกรณแบบชองจุลภาคชนิด T
(T-Type Microchannel Reactor) ภายในเครื่องปฏิกรณมีทอขนาดเล็กระดับไมครอนเพื่อใหสารไหลผานชองขนาดเล็กและ
ทําปฏิริยาภายในชองจุลภาค เครื่องปฏิกรณแบบชองจุลภาคที่ใชออกแบบมีขนาด 0.2x8x7 เซนติเมตร และมีความลึกของชอง
ทําปฏิกริยา 0.5 มิลลิเมตร จากการวิเคราะหพบวาตองใชเครื่องปฏิกรณแบบชองจุลภาคชนิด T (T-Type Microchannel)
จํานวน 2,000 ชอง มีการจัด วางทั้งหมด 4 แถว ในสวนของปจจัยดานความปลอดภัยมีขั้นตอนการดํ าเนินงานที่นํามาชี้บ ง
ความปลอดภัย 6 กระบวนการ ทั้งหมด 86 กิจกรรม โดยใชวิธีประเมินความเสี่ยงแบบ HAZOP และ FMEA พบวาไมมีระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับไมได ระดับความเสี่ยงสูง 4 รายการ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดพบ 43 รายการ (ซึ่งตองมีการทบทวน
มาตรการควบคุม) และระดับความเสี่ยงเล็กนอย 39 รายการ ในกรณีเหตุการณที่มีความเสี่ยงสูง ตองมีการดําเนินการเพื่อลด
ความเสี่ยง ในที่นี้ทางผูวิจัยไดมีการเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง เพื่อใหมีการปรับปรุงสภาพแวดลอม
พื้นที่การทํางาน ลดโอกาสของการเกิดอันตราย ซึ่งจะสงผลใหผูปฏิบัติงานในพื้นที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
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Abstract
The research objective is to study hazard identification and risk assessment of CO2 removal from
biogas using Monoethanolamine (MEA) solution in microchannel reactor for the feed flow rate of 15
m3/hour. Main equipment used to remove CO2 are T-Type Microchannel Reactor and Microchannel
Reactor are compact reactors that have channels with diameters in the micron range for chemical
reactions process. Microchannel reactor having a width 0.2 cm. length 8 cm. height 7 cm. and deep 0.5
mm. The analysis result exhibited that it is needed to employ 2,000 units of T-type Microchannel Reactor
are regenerate (arranged in 4 stacks). Regarding safety factors, Identification Hazards 6 processes, totaling
86 activities by HAZOP and FMEA method, are accounted for the analysis, Results demonstrated that
there are no unacceptable risk item, 4 items for high risk items, 43 acceptable risk items (for which the
revision of control standards in needed) and 39 low risk items. For high risk items, a measure for risk
reduction is needed. We have proposed the operation guidelines to reduce risks to improve the
workplace condition, reduce hazard, and to enhance the safety for operators.
Keywords: Risk Assessment, Hazard Identification, Carbon dioxide, Microchannel reactor, Biogas process
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บทนํา
กา ซชี ว ภาพเป นพลั ง งานทางเลื อ กหนึ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ กั บ ประเทศไทย เนื่ อ งจากประเทศไทยเป นประเทศ
เกษตรกรรมสงผลใหมีวัตถุดิบเพื่อนํามาใชในการผลิตกาซชีวภาพในปริมาณมาก สวนที่ไดรับความนิยมในการนําพลังงานงาน
กาซชีวภาพมาใชงาน คือ ภาคปศุสัตว พบวาในภาคปศุสัตวมี การนํากาซชีวภาพมาใชเปนพลั งงานถึง 1,336 แหง คิดเป น
ปริมาณกาซชีวภาพถึง 237,168,104 Nm3 (กระทรวงพลังงาน, 2557) ทําใหสามารถประหยัดคาใชจายจากพลังงานชนิดอื่น
และยังไดปุยรวมถึงลดกลิ่นเหม็นไดดวย ในประเทศไทยไดมีการสงเสริมจากภาครัฐในการใชพลังงานทดแทนจากกาซชีวภาพ
โดยไดกําหนดลงในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ซึ่งมีเปาหมายตามแผนคือภายในป พ.ศ. 2564 จะตอง
ใชกาซชีวภาพจากเปนเชื้อเพลิงทดแทนเพื่อผลิตไฟฟารวม 600 MW และผลิตความรอนรวม 1,000 ktoe คาพลังงานที่ได
จากกาซชีวภาพขึ้นอยูกับสัดสวนของกาซมีเทน ทั้งนี้เนื่องจากกาซชีวภาพยังมีกาซคารบอนไดออกไซดเปนองคประกอบ ทําให
สงผลเสียตอการนําไปใชประโยชน กาซคารบอนไดออกไซดที่ปนอยูในกาซชีวภาพสงผลใหเกิดปญหาดานคาความรอนและการ
เผาไหม จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ เพื่อใชกําจัดกาซคารบอนไดออกไซดจากกาซชีวภาพ เทคโนโลยีชนิดเครื่องปฏิกรณ
แบบช องจุล ภาค (Microchannel Reactor) เปนเทคโนโลยี หนึ่ง ที่มีประสิทธิภาพสู งในการกําจัดกาซคารบอนไดออกไซด
เนื่องจากการถายโอนมวลสารระหวางวัฏภาคของเหลวและกาซไดดี อีกทั้งยังมีขนาดที่เล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับหอดูดซึม
กาซที่ใชกันอยูทั่วไป
การดูด ซึม กาซคาร บอนไดออกไซดด วยสารละลายโมโนเอทาโนลามี น (MEA) เปนเทคโนโลยี ที่ถู กนํามาใชอยาง
กวางขวางในภาคอุตสาหกรรมที่มีกาซคารบอนไดออกไซดเกิดขึ้นในระบบ เนื่องจากกาซคารบอนไดออกไซดเปนกาซกรด ตัว
ดู ด ซึ ม ทางเคมี ที่ ใ ช จึ ง มี คุ ณ สมบั ติ เ ป น ด า งและสารเคมี ที่ นิ ย มใช ไ ด แ ก ส ารละลายที่ มี อ นุ พั น ธุ ข องหมู เ อมี น จํ า พวก
Monoethanolamine (MEA, (CH2CH2OH)N2H), Diethanolamine (DMA, (CH2CH2OH)2NH) และสารละลาย Methyl
Diglycolamine (DGA) เปนตน กระบวนการดูดซึมดวยสารเคมีโดยใชสารละลายเอมีน โดยใหกาซคารบอนไดออกไซดละลาย
ในสารละลายด างเอมี นอาศั ย ความแตกต างด านความสามารถในการละลายของกาซคาร บ อนไดออกไซด และกาซมี เ ทน
(กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2553) และจากงานวิจัยเรื่องการดูดซึมกาซคารบอนไดออกไซดโดยใชสารละลายโมโนเอทาโนลา
มีนในปฏิ กรณแบบช องจุลภาค พบวาสารละลายโมโนเอทาโนลามี นสามารถดูด ซึม กาซคารบ อนไดออกไซดไ ด ดีใ นเครื่ อง
ปฏิกรณแบบชองจุลภาค (ศิริณญา, 2558)
งานวิจัย นี้ใช ขอมู ลการทดลองสําหรับการดู ดซึม กาซคาร บอนไดออกไซดโ ดยใชสารละลายโมโนเอทาโนลามีนใน
เครื่องปฏิกรณแบบช องจุลภาคในการวิเ คราะห ความปลอดภั ย โดยขยายกําลังการผลิต เพื่อให เทียบเทากับ ระบบผลิตกาซ
ชีวภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน แลวจึงนําขอมูลการออกแบบขยายกําลังการผลิตมาวิเคราะหปญหาดานความ
ปลอดภัยตามระเบี ยบกรมโรงงานอุตสาหกรรมวาดวยหลักเกณฑการชี้บ งอันตราย การประเมิ นความเสี่ยงและการจัดทํ า
แผนงานบริ หารจัดการความเสี่ ยง พ.ศ.2543 เพื่ อใหท ราบถึ งอันตรายที่ อาจเกิด ขึ้นจากกระบวนการผลิ ตที่ อาจส งผลต อ
ผูปฏิบัติงานและสิ่งแวดลอมรวมถึงการปองกันและแกไขใหเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาการชี้บงอันตรายและประเมินความเสี่ยงของระบบการกําจัดกาซคารบอนไดออกไซดออกจากกาซชีวภาพ
โดยใชสารละลายโมโนเอทาโนลามีนในชองจุลภาค
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ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป นการวิจัยเชิงปริม าณมีการเก็บขอมูล ระบบกําจัดกาซคารบอนไดออกไซดร ะดับหองปฏิบัติการ
แบบชองจุลภาคของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน โดยใชแบบสอบถาม การสัมภาษณ
และใชขอมูลสถิติจากรายงานมาใชออกแบบระบบการกําจัดคารบอนไดออกไซดจากกาซชีวภาพแบบชองจุลภาคเชิงพหุเพื่อนํา
ขอมูลมาบงชี้ วิเคราะหความเสี่ยงอันตราย ผลกระทบจากเหตุอันตรายและจัดทําแผนจัดการความเสี่ยง
1. ศึกษาระบบกําจัดกาซคารบอนไดออกไซดระดับหองปฏิบัติการแบบชองจุลภาค
ศึกษาระบบกําจัดกาซคารบอนไดออกไซดแบบระบบชองจุลภาค โดยการใชแบบสํารวจซึ่งมีหัวขอ คือ กระบวนการกําจัด
กาซคารบอนไดออกไซดและคุณสมบัติของกาซเฉลี่ยที่เขาและออกระบบ เปนตน การทํางานของระบบเริ่มจากการปอนกาซชีวภาพ
ผานเครื่องวัดอัตราการไหลของกาซและเขาสูชองกาซขาเขา ในขณะที่ปมสารเคมีทําการสูบสารละลายโมโนเอทาโนลามีนเขาสูชอง
ของเหลวขาเขาเชนกัน กาซชีวภาพและสารละลายโมโนเอทาโนลามีนผสมกันและทําปฏิกิริยาภายในชองจุลภาค กาซชีวภาพที่
บําบัดแลวจะไหลออกทางดานบนโดยผานเครื่องวิเคราะหปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่หลงเหลือ สวนกระแสของเหลวจะไหล
ลงสูดานลางเพื่อทําการกําจัดตอไป ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 1 (ศิริณญา, 2558)
(9)
(7)

PT

(3)

(8)

50 mm

(4)

(2)

ปริมาตร
30x80x16.2mm

(5)
(6)

Biogas

(1)

60 mm

สารละลาย

MEA

ภาพที่ 1 การติดตั้งอุปกรณการทดลอง (1) ถังชีวภาพ (2) สารละลายโมโนเอทาโนลามีน (3) เครื่องวัดอัตราการไหลของกาซ
(4) ตัวกรอง (5) ปม (6) ปฏิกรณแบบชองจุลภาค (7) เครื่องวัดความดันกาซ (8) เครื่องปรับความดันยอนกลับ
(9) เครื่องวัดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด
จากการทดลองในหองปฏิบัติการพบวาระบบกําจัดกาซคารบอนไดออกไซดแบบระบบชองจุลภาคมีประสิทธิภาพใน
การกําจัดกาซคารบอนไดออกไซดและมีปริมาณกาซมีเทนออกจากระบบ 85 และ 94 เปอรเซ็นตตามลําดับ (ศิริณญา, 2558)
2. ออกแบบระบบการกําจัดคารบอนไดออกไซดของหองปฏิบัติการ ใหเทียบเทาขนาดกําลังการผลิตของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพลังงาน
ระบบกําจัดคารบอนไดออกไซดของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานมีกําลังการผลิตหรืออัตราการไหลของกาซชีวภาพเขา
ระบบที่ 15 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ทางผูวิจัยจึงไดทําการออกแบบขยายกําลังการผลิตของระบบการกําจัดกาซคารบอนไดออกไซด
แบบชองจุลภาคใหเทียบเทากับระบบกําจัดคารบอนไดออกไซดของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน โดยใชสารละลายโมโนเอทาโน
ลามีนในการดูดซึ ม มีการใชเครื่ องปฏิกรณแบบชองจุลภาคชนิด T-Type แบบแยกวัฏภาค มีความหนาของเครื่องปฏิกรณชอง
จุลภาค 0.2 ซม. ยาว 8 ซม. สูง 7 ซม. และความลึกของชองทําปฏิกริยาภายในชองจุลภาคมีขนาด 0.5 มม. มีแผนประกบหัวและ
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ทายเพื่อเปนตัวยึดใหเครื่องปฏิกรณแบบชองจุลภาคเรียงกันเปนแถว (Stack) ดังแสดงในภาพที่ 2 คุณสมบัติของกาซที่ใชในการ
ออกแบบมีสวนประกอบของ CO2 และ CH4 ในสัดสวน 37 และ 63 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร ตามลําดับ

ภาพที่ 2 ผลการออกแบบระบบกําจัดกาซคารบอนไดออกไซด โดยใชเทคนิคการดูดซึม
ดวยสารละลายโมโนเอทาโนลามีนในชองจุลภาค (ภาคตัดขวาง)
3. การชี้บงอันตราย การประเมินความเสี่ยง การจัดทําแผนเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยง
ทําการชี้บง วิเคราะหความเสี่ยงอันตราย ผลกระทบจากเหตุอันตรายและจัดทําแผนจัดการความเสี่ยงของระบบ
ระบบกําจัดคารบอนไดออกไซด ตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมวาดวยหลักเกณฑการชี้บงอันตราย การประเมินความ
เสี่ยงและการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2543 การชี้บงอันตราย (Hazard Identification) เปนการแจกแจงอันตราย
ตาง ๆ ที่มีและที่แอบแฝงอยู (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2543) โดยตองทําการคนหาอันตรายของทุกขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
และตองระบุถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นใหครอบคลุมทุกกระบวนการ งานวิจัยนี้ใชวิธี Failure Mode and Effect Analysis
(FMEA) ซึ่งเปนวิธีการชี้บงอันตรายที่ใชวิเคราะหถึงความลมเหลวและผลที่เกิดขึ้นของชิ้นสวนเครื่องจักรอุปกรณในแตละสวน
ของระบบ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2543) เพื่อหาผลที่เกิดขึ้นที่ในรูปแบบของอุบัติเหตุหรืออันตรายรายแรง ซึ่งเปนการ
ตรวจสอบระบบทอและอุปกรณใ นแตล ะส วนของระบบ แล วนําผลที่ ได ม าวิเคราะห นอกจากนี้ยั งได ใช วิธี Hazard and
Operability Studied (HAZOP) เพื่อชี้บงอันตรายรวมถึงการคนหาอันตรายที่อาจเกิดขึ้นโดยการตั้งคําถามและใช HAZOP
Guide Words มาประกอบกับขอมูลการผลิต การออกแบบ ความบกพรองของระบบหรือความผิดปกติของกระบวนการการ
ทํางาน เพื่อนํามาวิเคราะหถึงผลที่เกิดขึ้นวาอาจเปนสาเหตุที่กอใหเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุรายแรงหรือไม
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เปนการวิเคราะหพิจารณาถึงโอกาสและความรุนแรงของอันตราย ซึ่งขอมูลที่
วิเคราะหนั้นจะนํามาจากจากขั้นตอนการชี้บงอันตราย การประเมินความเสี่ยงจึงเปนการจัดระดับของความเสี่ยงของเหตุการณนั้นๆ
วาอยูในระดับใด เชน ระดับที่มีความเสี่ยงเล็กนอย ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ระดับความเสี่ยงสูง หรือระดับความเสี่ยงที่ไม
สามารถยอมรับได เพื่อที่จะไดนําขอมูลมาดําเนินการควบคุมความเสี่ยงไมใหเกิดเหตุการณที่รายแรง เชน การเกิดเพลิงไหม การ
ระเบิด เปนตน โดยการประเมินความเสี่ยงมีหลักเกณฑในการพิจารณาถึงผลระดับความเสี่ยงดังสมการที่ 1 เพื่อนําผลลัพธที่ไดไป
เปรียบเทียบกับคาของการจัดระดับความเสี่ยงตอไป
ระดับความเสี่ยง = โอกาสการเกิดอันตราย * ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

(1)

การจัดระดับความเสี่ยงทําการพิจารณาถึงผลลัพธจากการประเมินของโอกาสการเกิดคูณกับระดับความรุนแรง แลว
นําผลลัพธที่ไดไปเปรียบเทียบกับคาของการจัดระดับความเสี่ยงในตารางที่ 1

1392

ตารางที่ 1 การจัดระดับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง
1
2
3
4

ผลลัพธ
1-2
3-6
8-9
12-16

ความหมาย
ความเสี่ยงเล็กนอย
ความเสี่ยงที่ยอมรับได ตองมีการทบทวนมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงสูง ตองมีการดําเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่ยอมรับไมได ตองหยุดดําเนินการและปรับปรุง
แกไขเพื่อลดความเสี่ยงลงทันที

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2543)
หากผลการประเมินความเสี่ยงอยูในระดับความเสี่ยงเล็กนอย ไมจําเปนตองทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง แตหาก
พบวาผลการประเมินความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับไมไดนั้นตองหยุดการดําเนินงานทันทีและปรับปรุงแกไขเพื่อลดความเสี่ยง
กอนดําเนินงานตอไป
ผลการวิจัย
1. ระบบการกําจัดคารบอนไดออกไซดจากกาซชีวภาพแบบชองจุลภาคเชิงพหุ
สําหรับการออกแบบระบบการกําจัดคารบอนไดออกไซดจากกาซชีวภาพแบบชองจุลภาคเชิงพหุเปนการเพิ่มจํานวน
ของเครื่องปฏิกรณแบบชองจุลภาคเพื่อใหสามารถรองรับอัตราการผลิต 15 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง โดยมีคาตัวแปรที่ใชในการ
ออกแบบดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 คาตัวแปรที่ใชในการออกแบบระบบกําจัดกาซคารบอนไดออกไซด
ที่
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4

ตัวแปร
คาการออกแบบตัวแปรตางๆ กอนเขาสูชองจุลภาค
อัตราการไหลของสารละลาย MEA เขาระบบ
อัตราการไหลของกาซชีวภาพเขาระบบ
จํานวนโมลของกาซ CO2 และ CH4 ที่เขาระบบ
ตัวแปรการออกแบบการทําปฏิกิริยาภายในชองจุลภาค
อัตราการไหลของกาซชีวภาพภายใน Microchannel
อัตราการไหลของสารละลาย MEA ภายใน Microchannel
ตัวแปรการออกแบบชองจุลภาค
จํานวน Microchannel
ความลึกของชองทําปฏิกริยาภายใน Microchannel
ขนาดของแผน Microchannel
ขนาดของแผนประกบหัวทายของ Microchannel

คา

หนวย

0.36
15
1.2

m3/hr
m3/hr
mole

0.0075
0.0082

m3/hr
m3/hr

2,000
0.5
0.2x8x7
3x8x7

ชอง
mm
cm
cm

เพื่อรองรับอัตราการปอนกาซชีวภาพ 15 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง จํานวนชองจุลภาคที่ตองใชทั้งหมดคือ 2,000 ชอง
จึงเรียกกระบวนการดังกลาววากระบวนการกําจัดกาซคารบ อนไดออกไซดจากกาซชีวภาพแบบชองจุลภาคเชิงพหุ สําหรั บ
เครื่องปฏิกรณแบบชองจุลภาคผลิตจากเหล็กกลาไรสนิม (สแตนเลส 304 หรือ SUS 304) มีความหนา 2 มิลลิเมตร จากการ
คํานวณการรับแรงกระทําตามมาตรฐานของ JIS (G3446) สามารถรับแรงกระทําตอแผนไดถึง 1 ตัน ในสวนของการออกแบบ
เครื่องปฏิกรณแบบชองจุลภาคในกระบวนการกําจัดคารบอนไดออกไซดนั้นมีทั้งหมด 4 แถว (Stack) โดยแตละแถวมีจํานวน
เครื่องปฏิกรณแบบชองจุลภาคจํานวน 500 ชองจัดวางเปน 2 ชั้น แตละชั้นมี 2 แถว แตละแถว มีความสูง 0.07 เมตร ความ
ยาวของแถว 1.06 เมตร
ระบบการกําจัดกาซคารบอนไดออกไซดจากกาซชีวภาพแบบชองจุลภาคเชิงพหุมีการทํางานของระบบแบงเปน 5
สวน ดังนี้
สวนที่ 1 กาซชีวภาพจะถูกปอนเขาระบบดวย Compressor pump (Model SWP-307, Max Press 8 kg/cm2,
5.5 kW) โดยมีอัตราการไหล 15 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง แรงดัน 3 bar และไหลผานเครื่อง Accumulator เพื่อสะสมและ
ปรับความดันใหคงที่กอนเขาสูทอสงกาซ Stainless ขนาด 20A และผาน Flow Control Valve เพื่อควบคุมอัตราการไหล
กอนไหลเขาสูชองจุลภาคตามขนาดของทอเกลียว 3/4"
สวนที่ 2 สารละลาย MEA กอนเขาระบบจะบรรจุอยูในถัง FRP (Fiber – Reinforced Plastic) ขนาด 10,000 ลิตร
ถูกสูบเขาระบบดวย Diaphragm Pump (ขนาด 9 L/Min * 5 Bar *0.75 Kw) มีอัตราการไหล 0.36 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง
เขาสูทอ สารละลาย (MEA) เปนทอ Stainless ขนาด 20A เพื่อไหลเขาสูชองจุลภาคตามขนาดของทอเกลียว 3/4"
สวนที่ 3 กาซชี วภาพและสารละลายจะถู กป อนเข าสู ช องจุล ภาคซึ่ง มี อัต ราการป อนต อช องเท ากับ 0.00075
ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง และ 0.00082 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมงตามลําดับ เมื่อกาซชีวภาพทําปฏิกิริยากับสารละลาย MEA
ภายในชองจุลภาค จะไดกาซมีเทนและสารละลายที่ใชแลวจะไหลเขาสูทอ Stainless ขนาด 20A และไหลเขาสูถังแยกกาซ
และสารละลาย
สวนที่ 4 ถังแยกกาซและสารละลาย (Separate Gas and Solution Tank) เปนถังสําหรับรองรับกาซมีเทนและ
สารละลายจากชองจุลภาคทั้ง 2,000 ชองที่ไหลเขาสูถัง โดยมีอัตราการไหลของสารละลายและกาซมีเทนเทากับ 0.36 และ
16 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมงตามลําดับ ถังแยกกาซและสารละลายเปนถังเหล็กทรงกระบอกกวาง 0.3 เมตร สูง 0.3 เมตร กาซ
มีเทนจะถูกดึงออกจากถังเพื่อนําไปใชงานในกระบวนการต อไป สวนสารละลาย Rich MEA ที่อยูภายในถังแยกกาซและ
สารละลายจะถูกสงเขาสูกระบวนการนํากลับมาใชใหม
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สวนที่ 5 สารละลายที่ถูกใชงานแลว (Rich MEA) ถูกสงเขาสูกระบวนการแลกเปลี่ยนความรอน (Heat Exchanger)
ใหมีอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 110 -125 องศาเซลเซียส (Steve, 2014) จากนั้นสารละลายถูกสงเขาสูดานบนของหอ Stripper
หรือหอฟนสภาพ โดยหนาที่หลักของหอ Stripper คือการกําจัดคารบอนไดออกไซดดวยไอน้ํา (Fischer, 2005) ไดกําหนด
ความดันของหอ Stripper ไวที่ 1.8 bar เนื่องจากตองการออกแบบใหความดันภายในหอ Stipper มี คาสูงกวาความดั น
บรรยากาศเล็กนอยเพื่อลดพลังงานและหลีกเลี่ยงการสลายตัวของสารละลายกลุมเอมีน (Lin et al., 2010) สารละลายจะไหล
ผาน Packed beds ซึ่งทําหนาที่แลกเปลี่ยนความรอนและถายเทมวล (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2543) จากนั้นสารละลาย
ไหลลงสูด านล างของหอ Stripper และถู กสง ผานเขาไปในหมอตมซ้ํา (Reboiler) เพื่ อเข าสู กระบวนการทําความร อนเมื่ อ
สารละลาย Rich MEA ไดรับความรอนจะเกิดปฏิกิริ ยาคายความรอน เกิดการคายตัวออกของกาซคารบอนไดออกไซด
(desorption) (Liu et al., 2015) ดังปฏิกิริยาที่ 2
RNH3+H3CO-3+Heat

RNH2+H2O+CO2

(2)

ในสวนของกาซคารบอนไดออกไซดและไอน้ําจะลอยขึ้นสูชั้นดานบนของหมอตมซ้ําและไหลกลับเขาสูหอ Stripper
ไอน้ํา จะทํ า หนา ที่ ช วยไล ก าซคาร บ อนไดออกไซด ไ หลออกสู ด า นบนของหอ Stripper ส วนสารละลายที่ ถู กกําจั ด กา ซ
คารบอนไดออกไซด (Lean MEA) จะถูกควบแนนกลายเปนของเหลวไหลผานเวียร (Weir) ภายในหมอตมซ้ํา และลงสู
ดานลางของหมอตมซ้ํา จากนั้นสารละลาย Lean MEA ถูกสงออกจากระบบ และทําการลดอุณหภูมิสารละลาย Lean MEA
ใหอยูที่ 30 องศาเซลเซียส กอนเขาสูถังเก็บสารละลายเพื่อใชงานตอไป ดังแสดงไดในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 การขยายกําลังการผลิตของระบบกําจัดกาซคารบอนไดออกไซด โดยใชเทคนิคการดูดซึม
ดวยสารละลายโมโนเอทาโนลามีนในชองจุลภาค
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2. บงชี้ วิเคราะหความเสี่ยงอันตราย ผลกระทบจากเหตุอันตราย จัดทําแผนจัดการความเสี่ยงและของระบบระบบกําจัด
คารบอนไดออกไซด
ระบบกําจัดคารบอนไดออกไซดแบบชองจุลภาคประกอบไปดวยกระบวนการนํากาซชีวภาพเขาสูระบบ กระบวนการ
นําสารละลายโมโนเอทาโนลามีน (MEA) เขาสูระบบ กระบวนการกําจัด CO2 โดยใชสารละลายโมโนเอทาโนลามีน ในเครื่อง
Microchannel กระบวนการแยกสารลายและกาซมีเทน กระบวนการนําสาร MEA ที่ใชแลวกลับมาใชใหม (Recovery
MEA) และระบบความปลอดภัยและระบบสาธารณูปโภค โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานที่นํามาวิเคราะหทั้งสิ้น 6 กระบวนการ
ทั้ ง หมด 86 กิ จ กรรม ทั้ ง นี้ ไ ด พ บความเสี่ ย งในการประเมิ น ในด า นต า งๆ ของระบบช อ งจุ ล ภาคในการกํ า จั ด ก า ซ
คารบอนไดออกไซดจากกาซชีวภาพ พบวามีความเสี่ยงในระดับตางๆ ซึ่งสามารถสรุปไดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สรุปผลการประเมินความเสี่ยง ของระบบกําจัดคารบอนไดออกไซดแบบชองจุลภาค
Safety Rating
หยุดการผลิต/ ไมมีผลิตภัณฑ
กาซหรือสารเคมีรั่วไหล/ ไฟไหม/
ระเบิด/ สุขภาพ
อุปกรณชํารุดเสียหาย

ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ 2

ระดับ 1

(ไมอาจยอมรับได)

(สูง)

(ยอมรับได)

(เล็กนอย)

-

-

13

21

-

4

30

14

-

-

-

4

จากตารางที่ 3 พบวามีประเด็นดานความเสี่ยงเกี่ยวกับกาซหรือสารเคมีรั่วไหล ไฟไหม ระเบิด สุขภาพ มากที่สุดถึง
48 รายการ พบความเสี่ยงในหยุดการผลิตหรือไมมีผลิตภัณฑและความเสี่ยงเกี่ยวกับอุปกรณชํารุดเสียหาย 34 และ 4 รายการ
ตามลําดับ ซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงไมมีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไมได ระดับความเสี่ยงสูง 4 รายการ ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับไดพบ 43 รายการ ซึ่งตองมีการทบทวนมาตรการควบคุมและระดับความเสี่ยงเล็กนอย 39 รายการ ในกรณีที่พบ
เหตุการณที่มีความเสี่ยงสูง ตองมีการดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยง ไดแก
1. ทอ ขอตอสงกาซ หนาจานชํารุดหรือแตกหักจากการกระแทกหรือเกิดจากแรงสั่นสะเทือนสงผลใหกาซชีวภาพ
รั่วไหลเกิดการระเบิดหากมีประกายไฟเปนอันตรายตอผูปฏิบัติงานและสิ่งแวดลอม
2. ทอ ขอตอสงสารละลายหนาจานชํารุดหรือแตกหักจากการกระแทกหรือกัดกรอนภายในทอ สงผลใหสารละลาย
รั่วไหลออกสูสิ่งแวดลอมและเปนอันตรายตอผูปฏิบัติงาน
3. ถังหรือสารละลายแตกหรือชํารุดจากการกระแทก จากการขนสงหรือจากการใชงาน สงผลใหสารละลายรั่วไหล
ออกสูสิ่งแวดลอมและเปนอันตรายตอผูปฏิบัติงาน
4. สัญญาณเตือนเพลิงไหมไมทํางาน ในกรณีที่เกิดเหตุการณเพลิงไหมจะไมมีสัญญาณเตือนดังใหรับทราบและอาจ
สงผลใหเกิดการระเบิดได
กรณีพบเหตุการณที่มีความเสี่ยงสูง ตองมีการดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงนั้นมี 4 รายการ สามารถหามาตรการ
ปองกันการเกิดเหตุการณไดโดยสังเขป ดังนี้
- กําหนดระยะเวลาและอุป กรณต างๆ ทั้ ง ในส วนอุป กรณที่ เ กี่ย วกับ การผลิ ต และอุป กรณที่ เ กี่ย วข องกับ ความ
ปลอดภัยในเชิงบํารุงรักษาและปองกัน รวมทั้งมีการทบทวนการตรวจสอบ
- การจัดทํา Secondary Containment ของถังสารละลายเพื่อปองกันสารเคมีรั่วไหลออกสูสิ่งแวดลอมในกรณีที่
เกิดเหตุฉุกเฉิน
- กําหนดพื้นที่ ใหเฉพาะผูที่มีสวนเกี่ยวของเขาไปปฏิบัติงานเทานั้น
- ทําการฝกซอมแผนฉุกเฉินทุกประเภท
- กําหนดระเบียบปฏิบัติงานในพื้นที่ทํางานที่กอใหเกิดประกายไฟ
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การศึกษานี้เปนการนําระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมวาดวยหลักเกณฑการชี้บงอันตราย การประเมินความเสี่ยง
และการจัดทําแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ.2543 มาดําเนินการชี้บงอันตรายและประเมินความเสี่ยง อยางไรก็ตาม
ยังมีมาตรฐานตางๆ ที่สามารถนํามาเปนเครื่องมือได เชน มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภั ย มอก. 18001-2554 เป นต น ซึ่ง มาตรฐานหรื อระเบีย บนั้นทํ าใหท ราบถึง อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้ นจากการ
ปฏิบัติงานไดเชนเดียวกันแตขึ้นอยูกับสถานการณวามาตรฐานหรือระเบียบใดมีความเหมาะสมมากกวากัน แตอยางไรก็ตามทุก
ระบบหรือมาตรฐานยอมมีเปาหมายเดียวกัน คือ เพื่อใหผูปฏิบัติงานมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
สรุปและอภิปรายผล
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาการชี้ บ ง อั น ตรายและประเมิ น ความเสี่ ย งของระบบการกํ า จั ด ก า ซ
คารบอนไดออกไซดออกจากกาซชีวภาพโดยใชสารละลายโมโนเอทาโนลามีนในชองจุลภาค โดยผูวิจัยไดทําการศึกษาวิธีการ
และประสิทธิภาพของระบบการกําจัดกาซคารบอนไดออกไซดแบบชองจุลภาคชนิด T (T-Type Microchannel) ซึ่งเปน
เครื่องปฏิกรณแบบชองจุลภาค (Microchannel Reactor) สามารถทํางานโดยสู บสารเคมีฉีดผสมในช องจุลภาค (Micro
channel) โดยภายในเครื่ องปฏิกรณมีทอขนาดเล็กระดับไมครอนเพื่อใหสารไหลผานช องขนาดเล็กและทําปฏิริย าภายใน
พบวาระบบกําจัดกาซคารบอนไดออกไซดแบบระบบชองจุลภาคมีประสิทธิภาพในการกําจัดกาซคารบอนไดออกไซดและมี
ปริมาณกาซมีเทนออกจากระบบสูงถึง 85 และ 94 เปอรเซ็นตตามลําดับ (ศิริณญา, 2558) การนําเครื่องปฏิกรณแบบชอง
จุลภาคมาใชงานไดรับความสนใจอยางแพรหลายซึ่งจากงานวิจัยของ (Zhu el al., 2014) ไดกลาววาเครื่องปฏิกรณแบบชอง
จุลภาคนั้นมีประสิทธิภาพการถายโอนมวลที่ดี เหมาะสําหรับนํามาประยุกตใชกับกระบวนการดักจับกาซคารบอนไดออกไซด
และผู วิจัย ทําการศึ กษาออกแบบระบบกําจัดคารบ อนไดออกไซด ของหองปฏิบั ติการ ใหเที ยบเทาขนาดกําลั งการผลิ ตของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน โดยมีอัตราการปอนกาซชีวภาพ 15 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง พบวาตองใชเครื่องปฏิกรณแบบ
ชองจุลภาคชนิด T จํานวน 2,000 ชอง มีขนาด 0.2x8x7 เซนติเมตร และความลึกของชองทําปฏิกริยามีขนาด 0.5 มิลลิเมตร
มีการจัด วางทั้ งหมด 4 แถว ในส วนของปจจัยด านความปลอดภั ย มีขั้ นตอนการดํ าเนินงานที่ นํามาชี้ บ ง ความปลอดภั ย 6
กระบวนการ ทั้งหมด 86 กิจกรรม โดยใชวิธีประเมินความเสี่ยงแบบ HAZOP และ FMEA พบวามีประเด็นดานความเสี่ยง
เกี่ยวกับกาซหรือสารเคมีรั่วไหล ไฟไหม ระเบิด สุขภาพ มากที่สุดถึ ง 48 รายการ พบความเสี่ยงในหยุดการผลิตหรือไม มี
ผลิตภัณฑและความเสี่ยงเกี่ยวกับอุปกรณชํารุดเสียหาย 34 และ 4 รายการตามลําดับ ซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงไมมีระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับไมได ระดับความเสี่ยงสูง 4 รายการ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดพบ 43 รายการ (ซึ่งตองมีการทบทวน
มาตรการควบคุม) และระดับความเสี่ยงเล็กนอย 39 รายการ ในกรณีเหตุการณที่มีความเสี่ยงสูง ตองมีการดําเนินการเพื่อลด
ความเสี่ยง (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2543) ในที่นี้ทางผูวิจัยไดมีการเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง
เพื่อใหมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมพื้นที่การทํางาน ลดโอกาสของการเกิดอันตราย ซึ่งจะสงผลใหผูปฏิบัติงานในพื้นที่มีความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาผลทางเศรษฐศาสตรเพื่อประเมินความเปนไปไดในการลงทุน รวมทั้งการคํานวณการใชพลังงาน
ของการขยายกําลังการผลิต โดยใชโปรแกรม Aspen Plus รวมกับโปรแกรม Aspen Process Economic Analyzer
2. การขยายขนาด (Scale up) ในการเพิ่มกําลังการกําจัดกาซคารบอนไดออกไซดแบบชองจุลภาค (Microchannel
Reactor) เปนการเพิ่มจาก Lab-Scale สู Full-Scale จึงควรมีการทําการทดลองในระดับโรงงานนํารอง (Pilot Plant)
สําหรับชวยในการเก็บขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใหระบบที่สรางมามีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึงจะไดประเมินปจจัยที่เกี่ยวของกับ
ความปลอดภัย สิ่งแวดลอมและผูปฏิบัติงานไดดวย
3. ควรมีการประเมินความเสี่ยงโดยวิธีการอื่นเพิ่มเติม เชน การวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย การชี้บงอันตราย
ตามมอก. 18001 แบบแผนภูมิตนไม เปนตน
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเี ดีย
เรื่อง การแกโจทยปญ
 หาการบวก ลบ คูณ หารระคน วิชาคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง การแกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ
หารระคน วิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง การแกโจทยปญหาการบวก
ลบ คูณ หารระคน วิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง การแกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน วิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3
ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 312 คน ใชวิธีการสุมแบบแบงกลุม แบบแบงชั้น และการสุมอยางงาย โดยมีกลุม
ตัวอยางในการหาประสิทธิภาพ จํานวน 55 คน และกลุมตัวอยางในการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 43 คน เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคาความเชื่อมั่นเทากับ
0.70 3) แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียน
คอมพิ ว เตอร มั ล ติ มี เ ดี ย เรื่ อง การแกโ จทย ป ญ หาการบวก ลบ คู ณ หารระคน วิช าคณิต ศาสตร สํ าหรั บ นักเรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 3 มีคาความเชื่อมั่น 0.84
ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีประสิทธิภาพเทากับ 80.62/80.58 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียอยูในระดับมาก ( ̅ =4.23, S.D.=0.21)
คําสําคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย, วิชาคณิตศาสตร, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึงพอใจ
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A Development of The Computer Multimedia Program
on Summation Subtraction Multiplication and Division of Combined in
Mathematics for Prathom Suksa 3 Students
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Abstract
The objective of this research were 1) to develop the computer multimedia program on
summation subtraction multiplication and division of combined in mathematics for Prathom Suksa 3
students and to find out the efficiency according to the set of 80/80 standard criterion, 2) to compare the
learning students before and after learning with the computer multimedia program 3) to find out
satisfaction of the students with the computer multimedia program.
The samples were 312 Prathom Suksa 3 students at Patongwitthayamulniti School, Patong
District, Songkhla Province, during the second semester of 2015 academic year by cluster, stratified and
simple random sampling. The sample for the performance of 55 and groups in the achievement of
students 43 people. The instruments were 1) computer multimedia Program 2) achievement test
3) quality evaluation form and 4) a satisfaction questionnaire on students with had the computer
multimedia program. The statistics used to analyze the data were mean, standard deviation and t-test for
Dependent.
The findings of the study revealed that :
1. The developed computer multimedia program achieve the efficiency of 80.62/80.58
2. The student’s achievement from posttest score was higher than pretest score at the
0.05 level of significance.
3. The students showed a high level of satisfaction with the computer multimedia
Program.) ( ̅ =4.23, S.D.=0.21)
Keywords : The Computer Multimedia Program, Mathematics, achievement, a satisfaction
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บทนํา
ดวยศักยภาพของมัลติมีเดียในปจจุบันทําใหสื่อประเภทนี้มีประสิทธิภาพสูงตอการเรียนรูของผูเรียน อีกทั้งความ
สะดวกทั้งในแงของการผลิตและการใชที่ไมยุงยากซับซอนเหมือนแตกอน ครูผูสอนสามารถผลิตไดดวยตนเอง ผูเรียนสามารถ
นํามาศึกษาไดอยางสะดวก ความตองการนํามัลติมีเดียไปใชในการเรียนการสอนหรือการฝกอบรมจึงมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ ใน
สถานศึกษาหลายแหงมีหองเรียนมัลติมีเดียโดยเฉพาะ และรายวิชาสวนใหญในปจจุบันก็ใชมัลติมีเดียเปนสื่อในการเรียนการ
สอน ทั้งเพื่อเสริมความรูใหมแทนการนั่งฟงบรรยายในชั้นเรียน ดวยเหตุนี้มัลติมีเดียจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญทางการศึกษาใน
อนาคต (ณัฐกร สงคราม. 2554 : 17) ซึ่งสอดคลองกับบุปผชาติ ทัฬหิกรณ (2540 : 27) กลาวไววา บทเรียนคอมพิวเตอรเปน
สื่อที่ สามารถตอบสนองตอการเรียนเป นรายบุ คคล ขึ้ นอยู กับความสนใจของผูเรี ยนทําใหผูเรียนเกิ ดความกระตือรื อร นในการ
คนควาหาขอมูล นอกจากชวยตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลแลวยังชวยกําหนดขอบขายของเนื้อหาบทเรียนกระตุน
ผูเรียนใหเกิดความสนใจ
เนื่องจากเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาการคํานวณ การคิดรวบยอด และทักษะที่มีโครงสราง แสดงความเปน
เหตุเปนผล สื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ ซึ่งมีลักษณะเปนนามธรรมยากตอการเรียนรูและทําความเขาใจไดอยางรวดเร็ว
(ยุพิน พิพิธกุล. 2545 : 1-3) ดังนั้นครูผูสอนจึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของตนเองใหทันกับยุคสมัย เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน นอกจากการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของครูแลว สื่อการเรียนการสอนยังเปน
หัวใจสําคัญอีกประการหนึ่งดวย เพราะกระบวนการสอนจะไดผลดีเพียงไรขึ้นอยูกับวาครูผูสอนจะสามารถกําหนด เลือก หรือ
สรางสื่อการเรียนการสอนไดเหมาะสมกับเนื้อหา (สุพรรณี สุขะสันติ์. 2545 : 125-126)
ผูวิจัยเล็งเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียซึ่งเนนการมีปฏิสัมพันธโตตอบระหวางผูเรียนกับบทเรียน เมื่อถูก
สรางขึ้นโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู และจิตวิทยาการเรียนรู ที่เหมาะสมกับผูเรียน จะทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดี
ทั้งยังเปนการตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล จึงเหมาะอยางยิ่งกับการนํามาประยุกตใชในการเรียนวิชาคณิตศาสตร
หรืออาจนําไปประยุกตใชในรายวิชาอื่น ๆ ตอไปอีกดวย
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร มั ล ติ มี เ ดี ย เรื่ อง การแกโ จทย ป ญ หาการบวก ลบ คู ณ หารระคน วิช า
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง การแก
โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน วิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง การแกโจทยปญหาการบวก
ลบ คูณ หารระคน วิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ อําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา ซึ่งกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2/2558 จํานวน 7 หองเรียน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 312 คน
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
ซึ่งกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2/2558 จํานวน 4 หองเรียน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 98 คน
ผูวิจัยไดแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม ดังนี้
1.1 กลุมตัวอยางที่ใชในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบรายบุคคล แบบกลุมเล็ก
และแบบกลุมใหญ ใชนักเรียน จํานวน 55 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน โดยเริ่มจากสุมกลุมตัวอยางแบบกลุม
(Cluster Random Sampling) มาจํานวน 3 หองเรียน ดังตอไปนี้
1.1.1 นักเรียนห องที่ 1 เป นกลุมตัวอยางที่ใช ในการหาประสิทธิภาพ ครั้ งที่ 1 (แบบรายบุ คคล) ใช
วิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) แบงนักเรียนในหองเปน 3 กลุม คือ กลุมเกง กลุมปานกลาง และ
กลุมออน เมื่อจัดกลุมนักเรียนเรียบรอยแลว ทําการสุมอยางงาย (Sample Random Sampling) มากลุมละ 1 คน คือ กลุม
เกง 1 คน กลุมปานกลาง 1 คน และกลุมออน 1 คน รวมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คน
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1.1.2 นักเรียนหองที่ 2 เปนกลุมตัวอยางที่ใชในการหาประสิทธิภาพ ครั้งที่ 2 (แบบกลุมเล็ก) ใชวิธีการ
สุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) แบงนักเรียนในหองเปน 3 กลุม คือ กลุมเกง กลุม ปานกลาง และกลุม
ออน เมื่อจัดกลุมนักเรียนเรียบรอยแลว ทําการสุม อยางงาย (Sample Random Sampling) มากลุม ละ 3 คน คือ กลุม
เกง 3 คน กลุมปานกลาง 3 คน และกลุมออน 3 คน รวมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 9 คน
1.1.3 นักเรียนหองที่ 3 เปนกลุมตัวอยางที่ใชในการหาประสิทธิภาพ ครั้งที่ 3 (แบบกลุมใหญ) ใชนักเรียน
จํานวน 1 หองเรียน (จํานวน 43 คน) เพื่อทดลองหาประสิทธิภาพของสื่อครั้งที่ 3
1.2. กลุมตัวอยางที่ใชหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนพะตงวิทยา
มูลนิธิ ไดมาจากวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling) จํานวน 1 หองเรียน (43 คน)
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง การแกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน วิชาคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัยไดออกแบบโดยการประยุกตใชหลักกระบวนการออกแบบระบบการเรียนการสอน
ตามรูปแบบ ADDIE MODEL (วารินทร รัศมีพรหม 2541 : 45-89) ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นการ
วิเคราะห (Analysis) วิเคราะหหลักสูตรและเนื้อหา เพื่อกําหนดวัตถุประสงคของบทเรียนโดยกําหนดพฤติกรรมที่ตองการวัด
ศึกษารูปแบบและการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ขั้ นตอนที่ 2 ขั้ นการออกแบบ (Design) ออกแบบบทเรี ย น
คอมพิ ว เตอร ม ั ล ติ มี เ ดี ย โดยการเขี ย นผั ง งาน (Flowchart) และเขี ยนสตอรี่ บอรด (Storyboard) เสนอประธานและ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบ และแกไขปรับปรุงตามคําแนะนํา ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการพัฒนา (Development)
ดําเนินการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและเสนอประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อ
ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข ทําการทดสอบการทํางานของบทเรียน และนําไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพบทเรียน ขั้นตอนที่
4 ขั้นการนําไปใช (Implement) นําบทเรียนคอมพิวเตอรมั ลติมี เดี ยที่ผ านการประเมิ นคุณภาพแล วไปทดลองใช เพื่ อหา
ประสิทธิภาพและขั้นตอนที่ 5 ขั้นการประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลจะครอบคลุมในทุกขั้นตอน ไมวาจะเปนขั้นตอน
การวิเคราะหที่ใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาตรวจสอบ ขั้นตอนการออกแบบที่ใหผูเชี่ยวชาญดานสื่อตรวจสอบความถูกตองความ
เหมาะสม รวมถึงการทดลองหาประสิทธิภาพสื่อและนําผลจากการทดลองในแตละครั้งมาวิเคราะห เพื่อทําการปรับปรุงแกไข
ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง การแกโจทยปญหา
การบวก ลบ คูณ หารระคน วิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ทั้งกอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน
(Posttest) เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Test) ชนิด 3 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ เปนแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน ซึ่งผูวิจัยไดทําการออกขอสอบจํานวน 40 ขอ ซึ่งเปนจํานวน 2 เทาของจํานวนขอที่จะ
นําไปใชจริง โดยใหครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม นําแบบทดสอบเสนอตอประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง หลังจากนั้นก็นํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา และนําแบบทดสอบไป
ใหผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา จํานวน 2 คน และผูเชี่ยวชาญทางดานวัดและประเมินผล 1 คน เพื่อตรวจสอบความถูกตองของ
เนื้อหาและความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ แลวทําการคัดเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป
แลวนําแบบทดสอบที่ผานการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว ทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพะตงวิทยา
มูลนิธิ ซึ่งเคยเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
3 มาแลว จํานวน 35 คน เพื่อหาคาอํานาจจําแนก (r) และคาความยากงาย (p) คัดเลือกขอสอบ 20 ขอ ที่มีคาระดับความยาก
งาย (p) อยูระหวาง 0.20 ถึง 0.80 และคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.20 ถึง 1.00 จากนั้นนํามาหาคาความเชื่อมั่นดวยวิธี
วัดความสอดคลองภายในของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน ซึ่งไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.70
2.3 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง การแกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร
ระคน วิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัยศึกษารูปแบบวิธีการสราง แบบประเมินคุณภาพบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จากหนังสือ เอกสาร ดําเนินการสรางแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งผูวิจัยสรางแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 2 ชุด คือ แบบ
ประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียดานเนื้อหา และแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียดาน
เทคโนโลยีการศึกษา นําแบบประเมินคุณภาพไปใหผูเชี่ยวชาญประเมิน (IOC) โดยคาเฉลี่ยของรายการประเมินคา (IOC) ตั้งแต
0.50 ขึ้นไป ถือวาขอคําถามนั้นสามารถใชเปนตัวแทนของคุณลักษณะที่ตองการประเมินได
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2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนระดั บชั้ นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มี ตอการเรี ยนด วยบทเรีย น
คอมพิ วเตอร มั ล ติ มี เ ดี ย เรื่ อ ง การแก โ จทย ป ญ หาการบวก ลบ คู ณ หารระคน วิ ช าคณิ ต ศาสตร สํ า หรั บ นัก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัยไดศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจจากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยตาง ๆ เพื่อนํามา
เปนแนวทางและเทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูลใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่กําหนดไว จากนั้นดําเนินการสรางแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ดวยวิธีการของลิเคิรท (Likert Scale) 5 ระดับ นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอตอประธานและกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่ อตรวจสอบความถูกตองพรอมนํามาปรับปรุง แกไขตามคําแนะนํา หลังจากนั้นนําไปใหผูเ ชี่ยวชาญ
ประเมิน (IOC) โดยคาเฉลี่ยของรายการประเมินมีคา (IOC) ตั้งแต 0.50 - 1.00 ขึ้นไป มาใชเปนขอคําถามของแบบสอบถามวัด
ความพึงพอใจ จากนั้นนําข อคํา ถามที่ ผ า นเกณฑ ม าทดลองเพื่ อ หาค า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามความพึ ง พอใจทั้ ง
ฉบั บ โดยใช วิ ธี ห าค า สัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.84
จากนั้นนําแบบสอบถามความพึงพอใจไปใชประเมินความพึงพอใจกับกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ เพื่อวัดความพึง
พอใจของนักเรียนที่เรีย นดวยบทเรีย นคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( ̅ =4.23, S.D.=0.21)
ผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพของบทเรีย นคอมพิวเตอรมัล ติมีเ ดีย เรื่อง การแกโ จทยปญ หาการบวก ลบ คูณ หารระคน
วิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพเทากับ 80.62/80.58
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง การแกโจทยปญหา
การบวก ลบ คูณ หารระคน วิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง การแกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ
หารระคน วิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 อยูในระดับมาก ( ̅ =4.23, S.D.=0.21)
สรุปและอภิปรายผล
1. จากการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง การแกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร
ระคน วิช าคณิต ศาสตร สํ าหรับ นักเรีย นชั้ นประถมศึกษาป ที่ 3 พบวา บทเรีย นคอมพิวเตอรมั ลติ มีเ ดียที่ ผูวิจัย สร างขึ้นมี
ประสิทธิภาพเทากับ 80.62/80.58 เปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว คือ 80/80 การที่บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่
ผูวิจัย สร างและพั ฒ นาขึ้ นมีป ระสิ ท ธิภ าพตามเกณฑ ม าตรฐาน 80/80 ตามที่ กําหนดไวดั ง กล าว สื บ เนื่องมาจากในการ
ดําเนินการสรางบทเรียนคอมพิวเตอร มัลติมีเดีย ผูวิจัยไดมีการวางแผนและออกแบบการผลิตบทเรียนอยางเปนลําดับขั้นตอน
ของการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ผานการตรวจสอบและประเมินคุณภาพทั้งดานเนื้อหาและดานคุณภาพของ
บทเรียนโดยผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา และมี
การนําข อเสนอแนะที่ ไ ด จากผู เ ชี่ ย วชาญมาปรั บ ปรุ ง แกไ ข จนทํ าให สื่ อบทเรี ย นคอมพิ วเตอร มั ล ติ มี เ ดี ย มี คุ ณภาพและ
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว นอกจากนี้ยังมีการนําไปทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพกับนักเรียนกลุมตัวอยาง 3 ครั้ง
นั่นคือ แบบรายบุคคล แบบกลุมเล็ก และแบบกลุมใหญ ซึ่งนักเรียนในแตละกลุมมีทั้งเด็กเรียนเกง เรียนปานกลาง และเรียน
ออน มีการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะที่ใชบทเรียน เพื่อหาขอบกพรองตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากตัวผูเรียนและการใชบทเรียน
และนํามาปรั บปรุ ง แกไ ขจนสื่ อบทเรี ย นที่มี ค วามสมบู รณกอนที่จะนําไปใช ในการเรี ย นการสอนจริ ง ผลการวิจัย ในครั้ ง นี้
สอดคลองกับงานวิจัยของศิริรัตน นิยมการ (2550 : 56-57) ที่ไดทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
เรื่อง จํานวนและตัวเลข กลุมสาระการเรีย นรูคณิตศาสตร สําหรั บชวงชั้นที่ 2 พบวา จากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมี เดีย ที่สรางขึ้นไดมีการดํ าเนินการอยางเปนระบบ การพัฒ นาบทเรีย นอยูบ นพื้นฐานที่ คนพบ โดยทําการทดลองเพื่ อ
ตรวจสอบขอผิดพลาดของบทเรียน รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดําเนินการสรางและพัฒนาบทเรียน จากนั้นนําไป
ทดลองหาประสิทธิภาพสื่อ 3 ครั้ง ผลปรากฏวา บทเรียนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 92.08/90.41
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องการแกโจทยปญหาการ
บวก ลบ คูณ หารระคน วิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากบทเรียนคอมพิวเตอรที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น มีการวิเคราะหถึง
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ปญหาในการสอนวิชาคณิตศาสตร วิเคราะหผูเรียน ศึกษาหลักสูตร ศึกษาเนื้อหา และมีการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียโดยประยุกตใชระบบการสอน 9 ขั้น ของกาเย (Gagne) และขั้นตอนตางๆในการพัฒนาบทเรียนไดผานการประเมิน
และใหคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญในดานนั้น ๆ ทั้งยังผานการทดลองหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรถึง 3 ครั้ง เพื่อหา
ขอบกพรองและปรับปรุงแกไข จนไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่มีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชไดจริง ซึ่งผลการวิจัยใน
ครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของธาราวดี สมนาแซง (2552 : 75) ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง พื้นผิวและปริมาตร สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องการแกโจทยปญหาการบวก ลบ คู ณ
หารระคน วิช าคณิตศาสตร สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เฉลี่ยโดยรวมนักเรียนมีค วามพึงพอใจอยูในระดับมาก
ทั้งนี้เปนผลมาจาก บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น เปนสื่อการเรียนการสอนที่มีความนาสนใจ การเรียบเรียง
เนื้อหามีการจัดลําดับเปนระเบียบขั้นตอน ใชรูปแบบตัวอักษรที่อานงาย ชัดเจน สบายตา สีของพื้นหลังและสีของขอความมี
ความเหมาะสม ภาพนิ่ง ภาพเคลื่ อนไหวที่ ใช ประกอบบทเรี ยนมีสี สันสวยงาม นารั ก มีเ สีย งบรรยายและรูป ภาพประกอบ
บทเรียน ตลอดจนมีเสียงดนตรีในบทเรียน เหมาะสมกับชวงวัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ซึ่งสิ่งเหลานี้จะสงผลตอการ
รับรูที่ดีของนักเรียนและชวยกระตุนความสนใจใหนักเรียนสนใจศึกษาบทเรียนไดเปนอยางดี เพราะเด็กในชวงวัยดังกลาวจะ
ชอบสีสันที่มีความสดใส เนื้อหาบทเรียนตองไมซับซอนและเปนรูปธรรม ดังที่ณัฐกร สงคราม (2554 : 13) กลาวไววา ในการ
ผลิตมัลติมีเดียนั้น เนนการออกแบบที่หลากหลาย ผสมผสานขอความ ภาพนิ่ง กราฟก ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิทัศน เข า
ดวยกัน เพื่อใหนาสนใจ นาติดตาม และงายตอการสื่อความหมาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมณฑนรรห วัฒนกุล (2555 :
156-158) ทําการวิจัย เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง เวลา สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 พบวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีความพึงใจโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
เนื่องจากเปนบทเรียนที่นักเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเอง มีการใชงานที่งายและสะดวก โดยมีการนําทฤษฎีการเรียนรูและ
การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ซึ่งเปนการดึงดูดใจใหนักเรียนเกิดความตั้งใจเรียน
ขอเสนอแนะ
1. ควรวิจัยเปรียบเทีย บผลของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมั ลติมีเดีย กับบทเรี ยนคอมพิวเตอรประเภทอื่น ๆ
นอกเหนือไปจากเปรียบเทียบกอนเรีย นและหลัง เรีย น เพื่ อศึกษาดูวาบทเรีย นคอมพิวเตอร ที่มีรูป แบบตางกัน จะสง ผลให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนแตกตางกันหรือไม
2. ควรวิจัยการออกแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอรมั ลติ มีเดี ย เช น ด านขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่ อนไหว การ
นําเสนอบทเรีย น สีแ ละขนาดตัวอักษรที่ใช สีพื้ นหลัง กราฟ ก เสีย งประกอบ เป นต น เพื่อเป นแนวทางในการผลิ ต
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ใหมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม นาสนใจ และงายตอการใชงาน
3. ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เนื้อหา วิชาอื่น ๆ เพื่อนํามาใชประโยชนในการเรียนการสอนและ
การศึกษาทบทวนบทเรียน
4. ควรวิ จั ย เพื่ อ ศึ กษาความคงทนในการเรี ย นรู ข องนั ก เรี ย นที่ เ รี ย นด ว ยบทเรี ย นคอมพิ วเตอร มั ล ติ มี เ ดี ย
เปรียบเทียบกับวิธีการเรียนแบบปกติ หรือบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทอื่น ๆ
5. ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเตอรเน็ต เพื่อใหนักเรียนหรือผูที่สนใจสามารถที่จะ
เขาไปศึกษาบทเรียนดังกลาวไดดวยตนเอง
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บทคัดยอ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยของสภาพแวดลอมบางประการที่มีผลตอการปรากฎของหนอน
ผีเสื้อเจาะตนสักบริเวณสวนปาแมลี้ จังหวัดลําพูน ระหวางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ทําการ
เก็บขอมูล 3 ชวงวงจรชีวิตของหนอนผีเสื้อเจาะตนสัก คือ 1) กอนออกเปนตัวเต็มวัย 2) ออกเปนตัวเต็มวัยและวางไข 3) ตัว
หนอนยังไมเจาะเขาเนื้อไม พรอมบันทึกปจจัยแวดลอมดานศัตรูธรรมชาติ และดานสังคมพืช โดยในสวนสักที่ตนสักถูกเจาะ
ทําลายแบงพื้นที่ออกเปน 3 ระดับ คือ (1) พื้นที่ที่มีการทําลายมาก ตนสักถูกเจาะมากกวารอยละ80 ของตนสักทั้งหมด (2)
พื้นที่ที่มีการทําลายปานกลาง ตนสักถูกเจาะรอยละ 30-80 และ (3) พื้นที่ที่มีการทําลายนอย ตนสักถูกเจาะนอยกวารอยละ
30 ผลการศึกษาพบศัตรูธรรมชาติ พบทั้งหมด 27 ชนิด 7 วงศ 5 อันดับ มดที่กระจายตามลําตนมากที่สุดไดคือ มดเหม็น
(Tapinoma melanocephlua) มดที่การกระจายตามพื้นดินมากที่สุด ไดแก มดคัน (Pheidole planifrons) คาความ
หลากหลายของชนิดแมลงพบมากที่สุดในพื้นที่ถูกทําลายปานกลาง คือ 2.26 (21 ชนิด) รองลงมาคือพื้นที่ถูกทําลายนอย
(2.17) และพื้นที่ถูกทําลายมาก (1.98) และเมื่อแบงในแตละชวงวงจรชีวิตของหนอนผีเสื้อเจาะตนสักพบวา ชวงตัวหนอนผีเสื้อ
เจาะตนสักยังไมเจาะเขาเนื้อไมมีความหลากหลายมากที่สุด (1.98) ปจจัยดานสังคมพืช สํารวจพบทั้งหมด 113 ชนิด เปนไม
ตน ไมหนุม และกลาไม 51, 21 และ 41 ตามลําดับ คาความหลากหลายของชนิดพืชพบมากที่สุดในพื้นที่ถูกทําลายปานกลาง
คือ 3.06 (93 ชนิด) รองลงมาคือพื้นที่ถูกทําลายนอย (2.81) และพื้นที่ถูกทําลายมาก (1.92) เมื่อแบงแตละชวงวงจรชีวิตของ
หนอกผีเสื้อเจาะตนสัก พบวาในชวงที่ตัวหนอนผีเสื้อเจาะตนสักยังไมเจาะเขาเนื้อไมมีความหลากหลายมากที่สุด (2.59) การ
วิเคราะหความแตกตางทางสถิติพบวา พื้นที่ถูกทําลายมากกับพื้นที่ถูกทําลายนอย มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p< 0.01) การศึกษาครั้งนี้สามารถใชเปนฐานขอมูลในการวางแผนดูแลสวนสักเพื่อปองกันการเจาะทําลายเนื้อไมจากหนอน
ผีเสื้อเจาะตนสักได
คําสําคัญ: สัก หนอนผีเสื้อเจาะตนสัก สวนปาแมลี้
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Some Environmental Factors Influencing the Occurrence of Teak Bee-hole
Borer (Xyleutes ceramicus Walker) at Mae Li Plantation, Lamphun Province
Faculty of Forestey, Kasetsart University
Email: wisdom.jittima@gmail.com

Abstract
The study on Some factors influencing the occurrence of teak beehole borer (Xyleutes ceramicus
Walker) at Mae Li plantation, Lamphun province during 2014-2015. Data collections is divided into 3
periods include 1) Before adult (BA) 2) adult and eggs (AE) 3) larva stage 1 (LS1). Divided the space in 3
study areas 1) Destroy more than 80 percentage 2) Destroy between 30-80 percentage 3) Less than 30
percentage. This study can lead to protect and control teak beehole borer. The result showed that 27
species 7 family 5 order of natural enemies. Hymenoptera had the most species and individual as 27
species and 66.78 percentage. The most area found natural enemies was 30-80 percentage damage area
(21 species). Plant community found 113 species had tree,sapling and seedling as 51,21 and 41
respectively.The most area found plant species was 30-80 percentage damage area. When compared
species and density between studies area found two pair area were significant. Therefor, Plant community
had influence the occurrence of teak bee-hole borer.This studies can lead to protect and control teak
beehole borer.
Key word: Teak, Teak Bee-hole Borer, Mae Li Plantation
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บทนํา
สัก (Tectona grandis L.) เปนพืชที่สําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากเนื้อไมมีความสวยงาม
เปนที่ตองการของตลาด สักมีถิ่นกําเนิดจํากัดเฉพาะเอเชียแถบตอนใตในประเทศอินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา บังคลาเทศ พมา
ไทย ลาว เขมร เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ปาปวนิวกีนี และบางสวนของออสเตรเลียและในปจจุบันยังมีการปลูกขยายไป
ยังสวนตางๆ ของโลกเพิ่มขึ้น เชน อเมริกาเหนือ อเมริกากลาง อเมริกาใต แอฟริกากลาง และเอเชียตะวันออก สําหรับการ
ปลูกสักในประเทศไทย พบไดมากในภาคเหนือ และยังมีการนําไปปลูกทั่วทุกภูมิภาคของไทย เชนที่ ชุมพร พังงา ปตตานี
ยะลา กระบี่ สงขลา จันทบุรี ตราด แตการเจริญเติบโตพบวาคุณภาพของเนื้อไม ไมคอยดีเทาการปลูกในภาคเหนือ (กรวิศฎ,
2557) สักจึงถือเปนพืชที่ปลูกไดเฉพาะภูมิภาคเทานั้น เพราะพื้นที่ปลูกสักจะสงผลตอคุณภาพเนื้อไมที่ได เนื้อไมของตนสักถือ
เปนเนื้อไมที่สําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากเนื้อไมมีความสวยงาม เปนที่นิยมตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
มักใชในการกอสราง ทําผลิตภัณฑตาง ๆ การตกแตงอื่น ๆ อีกมากมาย จึงเปนที่ตองการของตลาดทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ การใชไมนอกจากจะเปนการชวยในการกักเก็บคารบอนไดออกไซค (CO2) ชวยลดปญหาภาวะโลกรอนแลว ยังมี
สวนชวยในการสรางรายไดใหกับประเทศดวย แตการทําสวนสัก จัดวาเปนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวซึ่งมักประสบกับปญหากลุม
แมลงศัตรูพืชเขาทําลายไดงาย ทั้งนี้ตนสักไดรับผลกระทบจากหนอนผีเสื้อเจาะตนสัก (Xyleutes ceramicus Walker) โดย
ตัวหนอนของแมลงชนิดนี้จะเขาอาศัยในลําตนสักและกัดกินทําลายเนื้อไมตลอดชวงชีวิตที่เปนตัวหนอนมีระยะประมาณ 6
เดือนตั้งแตเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน (สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม, 2556) การทําลายมีลักษณะเปนแบบสะสม
กลาวคือ ตนสักจะถูกเจาะทําลายหลายครั้งจนกระทั่งถึงรอบการตัดฟน ถือเปนผลกระทบที่รายแรงเพราะทําใหไมเกิดตําหนิ
หรือตนไมมีการเจริญเติบโตไดชา เปนสาเหตุใหเกิดโรค เชื้อราตาง ๆ กอความเสียหายทั้งแปลงปลูกหรือทั้งสวนปา ทําใหไมมี
ผลกําไรหรือขาดทุนโดยขอมูลจากองคการอุตสาหกรรมปาไม (2537) พบวาการขายไมสักทอนรอบตัดฟน 25 ปในสภาพ
สมบูรณราคา 139,173 บาทตอไร สวนรายไดจากการขายไมสักทอนที่ถูกหนอนผีเสื้อเจาะตนสักเขาทําลายราคา 60,500 บาท
ตอไร ลดลงรอยละ 56.53
ในปจจุบันยังพบการระบาดของหนอนผีเสื้อเจาะตนสักในภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม ตาก พะเยา แพร ลําปาง
ลําพูน) ซึงมีการปลูกสวนสักอยางแพรหลาย (มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน, 2544) จึงสมควรที่จะศึกษาวิจัยดานปจจัยสิ่งแวดลอม
ในพื้นที่ที่มีการทําลายของหนอนผีเสื้อเจาะตนสักในระดับที่แตกตางกัน เพื่อนําขอมูลมาปรับใชใหเกิดประโยชนตอการปองกัน
และดูแลสวนสักอยางยั่งยืนตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความหลากชนิดของพืช
2. เพื่อศึกษาความหลากชนิดของศัตรูธรรมชาติ
ระเบียบวิจัย
1.การรวบรวมขอมูล
1.1 พื้นที่ทําการศึกษา
ในการศึกษาปจจัยบางประการที่มีผลตอการปรากฏของหนอนผีเสื้อเจาะตนสัก ไดทําการศึกษาในพื้นที่แปลง
ปลูกสักอายุประมาณ 37-40 ป ระยะปลูก 6x4 เมตร บริเวณสวนปาแมลี้ จังหวัดลําพูน ในการเลือกพื้นที่ไดพิจารณาจาก
ปริมาณหรือจํานวนตนสักที่ถูกเจาะดวยหนอนผีเสื้อเจาะตนสัก โดยแบงพื้นที่ที่มีการทําลายออกเปน 3 ระดับดวยกันคือ (1)
ทําลายมาก ตนสักถูกเจาะมากกวารอยละ 80 ของตนสักทั้งหมด (Damaged > 80% ;D > 80%) (2) ทําลายปานกลาง ตน
สักถูกเจาะรอยละ 30-80 เปอรเซ็นต (Damaged 30-79% ;D 30-80%) และ (3) ทําลายนอย ตนสักถูกเจาะนอยกวารอยละ
30 (Damaged < 30% ;D < 30%) ในแตละแปลงประกอบไปดวยตนสัก 120
1.2 วิธีการเก็บขอมูล
การเก็บขอมูลในแตละพื้นที่ จะแบงออกเปน 3 ชวง ตามลักษณะวงจรชีวิตของหนอนผีเสื้อเจาะตนสัก ไดแก
ชวงกอนออกเปนตัวเต็มวัย (Before adult; BA) อยูระหวางเดือนสิงหาคมถึงเดือนมกราคม ชวงออกเปนตัวเต็มวัยและ
วางไข (Adult and egg; AE) อยูระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนมีนาคม และชวงตัวหนอนยังไมเจาะเขาเนื้อไม (Larva
stage 1; LS1) ซึ่งเปนชวงตัวหนอนอยูในระยะแรกยังไมเจาะเขาเนื้อไมอยูระหวางเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม โดยในแต
ละครั้งที่สํารวจจะทําการเก็บขอมูลปจจัยแวดลอมดังนี้
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1.2.1) ปจจัยแวดลอมดานสังคมพืช การศึกษาองคประกอบของสังคมพืชตอการปรากฎของหนอนผีเสื้อเจาะตน
สักในแตละพื้นที่ ไดวางแปลงสํารวจชนิดพันธุพืชจํานวน 10 แปลง ในแตละพื้นที่ โดยการสํารวจไมตน (tree) ในแปลงขนาด
10x10 เมตร (ไมตน (tree) คือ ไมที่มีเสนผานศูนยกลาง (Diameter at Breast Height ; dbh) มากกวา 4.5 เซนติเมตร และ
มีความสูงมากกวา 1.3 เมตร) ทําการสํารวจไมหนุม (sapling) ในแปลงขนาด 4x4 เมตร (ไมหนุม คือ ไมที่มี dbh นอยกวา
4.5 เซนติเมตร และมีความสูงมากกวา 1.3 เมตร) และทําการสํารวจกลาไม (seedling) ในแปลงขนาด 1x1 เมตร (กลาไม คือ
ไมที่มี dbh นอยกวา 4.5 เซนติเมตร และมีความสูงนอยกวา 1.3 เมตร)
1.2.2) ศัตรูธรรมชาติ การศึกษาศัตรูธรรมชาติของหนอนผีเสื้อเจาะตนสัก ใชวิธีการสํารวจ 2 วิธี คือ
วิธีการที่ 1 การสํารวจโดยตรง (Direct survey) ทําการเดินสํารวจบริเวณลําตนสักในแตละพื้นที่ศึกษา โดยใน
การศึกษาจะเนนสํารวจและคนหาศัตรูธรรมชาติของหนอนผีเสื้อเจาะตนสักบริเวณลําตนของสัก จากระดับความสูงจากพื้นดิน
1-1.5 เมตร ทําการบันทึกชนิดและจํานวนตัวที่พบในแตละแปลง
วิธีการที่ 2 การใชกับดักเหยื่อลอ วิธีนี้เปนการวางเหยื่อเพื่อเปนกับดักจับศัตรูธรรมชาติตามพื้นดิน ใชเหยื่อลอ 2
ประเภท ตามวิธีการศึกษาของ เดชา (2539) คือการใชเหยื่อลอน้ําหวาน (Nectar traps) และเหยื่อลอทูนา (Tuna traps)
2. การวิเคราะหขอมูล
1. ขอมูลสังคมพืชจะนํามาใชในการหาความหนาแนน (ตน/ตารางเมตร) และหาคาดัชนีความสําคัญกลุมพืชเดน
(Important Value Index; I.V.I)
2. คาดัชนีความหลากหลายของ Shannon-Wiener H' = - ∑(P lnP )
Pi หมายถึง อัตราสวนของจํานวนในชนิดที่ I ตอจํานวนตัวอยางทั้งหมด
i

i

3. เปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยแวดลอมในแตละพื้นที่ศึกษา โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
ผลวิจัย
1. ความหลากชนิดของพืช
จากการสํารวจสังคมพืชบริเวณสวนปาแมลี้ทั้ง 3 พื้นที่ พบพืชทั้งหมดพบ 67 ชนิด โดยจําแนกเปนไมตน 47 ชนิด
ไมหนุม 27 ชนิด และกลาไม 37 ชนิด โดยไมที่มีคาดัชนีความสําคัญ (IVI) สูง (ไมรวมสัก) ไดแก ปจั่น (IVI = 52.91) เก็ดดํา
( IVI = 41.82) และกระทอมหมู (IVI = 41.01) ซึ่งแตกตางจากผลการศึกษาของกิจจา และจงรัก (2556) ที่ศึกษาคาดัชนี
ความสําคัญของไมตนภายใตวนวัฒนวิทยาที่แตกตางกัน ไดแก แปลงที่ยังไมมีการตัดขยายระยะ แปลงที่มีการตัดขยายระยะ
ครั้งที่ 1 ผานมาแลว 3 ป และแปลงกอนการตัดฟน ในสวนปาขุนแมคํามี จังหวัดแพร พบวาประดูปา (Pterocarpus
macrocarpus Kurz) เปนไมที่มีคาดัชนีความสําคัญมากที่สุดรองลงมาจากสัก เมื่อพิจารณาผลการศึกษาระหวางพื้นที่ที่ถูก
เจาะทําลายแตกตางกันพบวา พื้นที่ที่มีการทําลายปานกลางมีคาดัชนีความหลากหลายมากที่สุด (3.06) รองลงไปเปนพื้นที่ที่มี
การทําลายนอยและพื้นที่ที่มีการทําลายมาก มีคาดัชนีความหลากหลายเทากับ 2.81 และ 1.92 ตามลําดับ โดยยงยุทธ (2553)
กลาวไววา สังคมใดมีความหลากหลายทางชนิดมาก จะมีคาความหลากหลายสูง สวนมากจะมีคาอยูระหวาง 1.5 – 3.5 ซึ่งจาก
การประมาณคาความหลากหลายของชนิดพืชในพื้นที่ศึกษาแตละระดับการทําลายดวยสมการ Shannon-Wiener พบวา
พื้นที่ที่มีการทําลายปานกลางมีคามากที่สุด รองลงมาเปนพื้นที่ที่มีการทําลายนอย และพื้นที่ที่มีการทําลายนอยกวา 80
เปอรเซ็นต มีคาเทากับ 3.06, 2.81 และ 1.92 ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะพื้นที่ศึกษาทั้ง 3 พื้นที่ มีจํานวนชนิดและความ
หนาแนนของพืชตางกัน
เมื่อพิจารณาองคประกอบของสังคมพืชพบวา พื้นที่ที่มีการการทําลายปานกลางพบไมตนมากที่สุด รองลงไปเปน
พื้นที่ที่มีการทําลายนอยและพื้นที่ที่มีการทําลายมาก พบ 51, 44 และ 5 ชนิดตามลําดับ สําหรับไมหนุมพบมากที่สุดในพื้นที่ที่
มีการทําลายปานกลาง รองลงไปเปนพื้นที่ที่มีการทําลายมาก และพื้นที่ที่มีการทําลายนอย พบ 14, 12 และ 10 ชนิด
ตามลําดับ กลาไมพบมากที่สุดในพื้นที่ที่มีการทําลายนอย รองลงไปเปนพื้นที่ที่มีการทําลายปานกลาง และพื้นที่ที่มีการทําลาย
มาก พบ 34, 28 และ 10 ชนิด ตามลําดับ สวนความหนาแนนของไมตน มีมากที่สุดในพื้นที่ที่มีการทําลายปานกลาง รองลงไป
เปนพื้นที่ที่มีการทําลายนอย และพื้นที่ที่มีการทําลายมาก มีคาความหนาแนนเทากับ 2.54, 2.47 และ 0.1 ตน/ตารางเมตร
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ตามลําดับ ความหนาแนนของไมหนุม มีมากที่สุดในพื้นที่ที่มีการทําลายปานกลาง รองลงไปเปนพื้นที่ที่มีการทําลายนอย และ
พื้นที่ที่มีการทําลายมาก มีคาความหนาแนนเทากับ 0.22, 0.17 และ 0.12 ตน/ตารางเมตร ตามลําดับ ความหนาแนนของ
กลาไม มีมากที่สุดในพื้นที่ที่มีการทําลายปานกลาง รองลงไปเปนพื้นที่ที่มีการทําลายนอย และพื้นที่ที่มีการทําลายมาก มีคา
ความหนาแนนเทากับ 0.98, 0.77 และ 0.42 ตน/ตารางเมตร ตามลําดับ (ดังแสดงในตารางที่ 1)
จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา คาดัชนีความหลากหลายของพืชในพื้นที่ที่มีการทําลายปานกลาง และพื้นที่ที่มีการ
ทําลายนอยจะมีคาใกลเคียงกัน สวนพื้นที่ที่มีการทําลายมากจะมีคาดัชนีความหลากหลายของพืชนอยที่สุด สวนองคประกอบ
ของสังคมพืช ในพื้นที่ที่มีการทําลายปานกลางและพื้นที่ที่มีการทําลายนอย จะประกอบไปดวยไมตน ไมหนุม และกลาไม
มากกวาพื้นที่ที่มีการทําลายมาก ทั้งในดานจํานวนชนิดและความหนาแนน ซึ่งเมื่อนํามาเปรียบเทียบความแตกตาง โดยทําการ
เปรียบเทียบจํานวนชนิดและความหนาแนนของพืชในแตละพื้นที่ พบวา พื้นที่ที่มีการทําลายปานกลางและพื้นที่ที่มีการทําลาย
นอย ไมมีความแตกตางกัน สวนพื้นที่ที่มีการทําลายมากกับพื้นที่ที่มีการทําลายปานกลาง และพื้นที่ที่มีการทําลายมากกับพื้นที่
ที่มีการทําลายนอย มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p < 0.01 และ p < 0.01 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาสังคม
พืชเปนปจจัยมีผลตอการปรากฏของหนอนผีเสื้อเจาะตนสัก เนื่องจากในพื้นที่ที่มีพืชขึ้นอยูมากจะเปนการลดโอกาสในการรอด
ชีวิตของตัวหนอน ในระยะตัวหนอนของผีเสื้อหนอนเจาะตนสักจะมีการกระจายตัวดวยการทิ้งตัวลงดานลางโดยมีเสนใยยึดติด
กับตัวหนอน ทําใหหนอนสามารถหอยแขวนกลางอากาศ และปลิวไปตามกระแสลมได (สุภโชติ, 2534) หากหนอนปลิวไปยัง
ตนไมที่ไมใชพืชอาหาร อาจทําใหหนอนไมสามารถรอดชีวิตและเจริญเติบโตได ประชาการของหนอนลดลงก็จะทําใหการ
ทําลายลดลงตามไปดวย เนื่องจากแมลงชนิดนี้มีความจําเพาะตอพืชอาหาร (monophagous) ซึ่งพืชอาหารของแมลงชนิดนี้
ไดแก สัก เทานั้น (ถนอม และคณะ, 2509)
ตารางที่ 1 จํานวนชนิดพืช และความหนาแนนของไมตน ไมหนุม และกลาไม ในแตละพื้นที่ศึกษา
พื้นที่/คาการ
วิเคราะห

คาความ
หลากหลาย

จํานวน
ชนิดไม

จํานวน
ไมตน

D > 80%
1.92
27
10
D 30-80 %
3.06
93
254
D < 30%
2.81
88
247
หมายเหตุ : D > 80 % =พื้นที่ที่มีการทําลายมาก D
D < 30% = พื้นที่ที่มีการทําลายนอย

จํานวน
ไมหนุม

จํานวน คาความ คาความ
กลาไม หนาแนน หนาแนน
ไมตน
ไมหนุม
12
42
0.10
0.12
98
2.54
0.22
22
17
77
2.47
0.17
30-80 เปอรเซ็นต = พื้นที่ที่มีการทําลายปานกลาง

คาความ
หนาแนน
กลาไม
0.42
0.98
0.77

2. ความหลากชนิดของศัตรูธรรมชาติ
ศัตรูธรรมชาติของหนอนผีเสื้อเจาะตนสักพบทั้งหมด 27 ชนิด 7 วงศ และ 5 อันดับ โดยจากการศึกษาพบวาเปน
พวกแมลง (insects) จํานวน 3 อันดับ (อันดับ Hymenoptera อันดับ Hemiptera และ อันดับ Mantodea) และเปนพวก
แมงมุม (spiders) จํานวน 2 อันดับ(Araneae และ Opiliones ) จากจํานวนศัตรูธรรมชาติทั้งหมดพบวาอันดับ
Hymenoptera มีจํานวนชนิดมากที่สุดจํานวน 22 ชนิด รองลงมาเปนอันดับ Hemiptera, Araneae, Opiliones และ
Mantodea จํานวน 2, 1,1 และ 1 ชนิด ตามลําดับ ในสวนของจํานวนตัวพบวา อันดับ Hymenoptera มีจํานวนตัวมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 67.88 ของจํานวนตัวที่พบทั้งหมด ดังแสดงในภาพที่ 1
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2 1

1 1

Hymenoptera
Hemiptera
Opiliones

22

(1)
ภาพที่ 1

10

7.22 2.45

Hymenoptera
Hemiptera

1.54

Opiliones

67.88

Araneae

Araneae

Mantodea

Mantodea

(2)
(1) จํานวนชนิดของศัตรูธรรมชาติที่ปรากฏในแตละอันดับ
(2) รอยละจํานวนตัวของศัตรูธรรมชาติในแตละอันดับ

พื้นที่ที่มีคาดัชนีความหลากหลายมากที่สุดไดแก พื้นที่ที่มีการทําลายปานกลาง รองลงไปเปนพื้นที่ที่มีการทําลาย
นอย และพื้นที่ที่มีการทําลายมาก มีคาเทากับ 3.06, 2.81 และ 1.92 ตามลําดับ โดยพื้นที่ที่มีจํานวนชนิดมากที่สุดไดแก พื้นที่
ที่มีการทําลายปานกลาง รองลงไปเปนพื้นที่ที่มีการทําลายมาก และพื้นที่ที่มีการทําลายนอย พบ 21, 20 และ 19 ตามลําดับ
(ดังตารางที่ 2) สวนจํานวนตัว พบมากสุดในพื้นที่ทําลายนอย รองลงไปเปนพื้นที่ทําลายปานกลาง และพื้นที่ทําลายมาก พบ
3,520, 2,833 และ 2,780 ตามลําดับ (ดังตารางที่ 2) เมื่อนํามาเปรียบเทียบจํานวนชนิดและจํานวนตัวในแตละพื้นที่ พบวา
จํานวนตัวมีในพื้นที่ที่มีการทําลายนอยกับทําลายมาก และจํานวนตัวในพื้นที่ทําลายนอยกับพื้นที่ทําลายปานกลาง มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ P < 0.01 และ P < 0.01 ตามลําดับ เปนการแสดงใหเห็นวา จํานวนตัวหรือปริมาณของ
ศัตรูธรรมชาติเปนปจจัยที่มีผลตอการปรากฏของหนอนผีเสื้อเจาะตนสัก จากการศึกษาครั้งนี้พบวา กลุมของศัตรูธรรมชาติที่มี
จํานวนตัวมากที่สุดไดแก แมลงกลุมมด โดยชนิดมดที่มีประสิทธิภาพในการกําจัดหนอนผีเสื้อเจาะตันสักในประเทศไทยระยะ
ตัวเต็มวัย ไข และหนอนยังไมเจาะเขาเนื้อไมไดแก มดสกุล Crematogaster (สุภโชติ, 2534) ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้พบมดตัว
ห้ําในสกุล Crematogaster ถึง 3 ชนิดดวยกัน ไดแก Cramatogaster coriaria, Crematogaster sp.1 และ
Crematogaster aurita ซึ่งมดเหลานี้จะพบเปนจํานวนมากตามลําตนสัก ซึ่งเปนบริเวณเดียวกับหนอนผีเสื้อเจาะตนสักอาศัย
อยูในชวงตัวเต็มวัย และชวงหนอนยังไมเจาะเขาเนื้อไม และมดดังกลาวยังพบเปนจํานวนมากในแตละชวงที่ทําการสํารวจ
ตารางที่ 2 จํานวนชนิดและจํานวนตัวของศัตรูธรรมชาติที่พบในอันดับ Hymenoptera, Hemiptera, Araneae, Opiliones
และ Mantodea ในแตละพื้นที่ศึกษา
อันดับ
D > 80%
D 30-80%
D < 30%
sp
ind.
sp
ind.
sp
ind.
Hymenoptera
15
2,605
17
2,559
14
3,395
24
Hmiptera
2
7
1
6
2
Araneae
1
58
1
84
1
37
Opiliones
1
93
1
166
1
64
Mantodea
1
17
1
18
1
24
รวม
20
2,780
21
2,833
19
3,520
หมายเหตุ : D > 80 % =พื้นที่ที่มีการทําลายมาก D 30-80 เปอรเซ็นต = พื้นที่ที่มีการทําลายปานกลาง
D < 30% = พื้นที่ที่มีการทําลายนอย
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สรุปและอภิปรายผล
1. ในการสํารวจพืชพบทั้งหมด 67 ชนิด เปนไมตน 47 ชนิด ไมหนุม 27 ชนิด และกลาไม 37 ชนิด ชนิดไมเดนที่พบ
ในพื้นที่ไดแก ปจั่น เก็ดดํา และกระทอมหมู พื้นที่ที่มีคาดัชนีความหลากหลายมากที่สุดไดแก พื้นที่ทีมีการทําลายปานกลาง
(3.06) พื้นที่ที่มีจํานวนชนิดและความหนาแนนของพืชมากที่สุดไดแก พื้นที่ที่มีการทําลายปานกลาง
2.จากการสํารวจสวนปาแมลี้พบศัตรูธรรมชาติทั้งหมด 5 อันดับ 7 วงศ 27 ชนิดโดยอันดับที่พบชนิดและจํานวนตัว
มากที่สุดไดแก อันดับ Hymenoptera พบทั้งหมด 22 ชนิด มีจํานวนตัวคิดเปน 67.88 เปอรเซ็นตของจํานวนตัวศัตรู
ธรรมชาติที่พบทั้งหมด พื้นที่ที่มีคาดัชนีความหลากหลายมากที่สุดไดแก พื้นที่ที่มีการทําลายปานกลาง (2.26) พื้นที่ที่มีจํานวน
ชนิดของศัตรูธรรมชาติมากที่สุดไดแก พื้นที่ที่มีการทําลายปานกลาง
ขอเสนอแนะ
1. ในพื้นที่ที่มีการทําลายปานกลาง และพื้นที่ที่มีการทําลายนอย มีพืชชนิดอื่นนอกเหนือจากสักขึ้นรวมอยูในพื้นที่
เปนจํานวนมาก และพบวามีจํานวนตนสักถูกเจาะทําลายโดยหนอนผีเสื้อเจาะตนสักนอยกวาในพื้นที่ที่มีการทําลายมาก สวน
ปาแมลี้อาจนําผลนี้ไปประยุกตใชโดยการปลูกพืชที่ไมใชพืชอาหารแซมเขาไปในพื้นที่ เชน ปจั่น เกล็ดดํา และกระทอมหมู เพื่อ
เปนการลดโอกาสในการกระจายตัวไปยังพืชอาหารของหนอนผีเสื้อเจาะตนสัก
เอกสารอางอิง
กิจจา บุญศรี และ จงรัก วัชรินทรรัตน. 2556. ความหลากหลายของชนิดพันธุไมในสวนปาสักภายใตระยะการปฏิบัติทาง
วนวัฒนวิทยาตาง ๆ บริเวณสวนปาขุนแมคํามี จังหวัดแพร. รายงานการประชุมวิชาการเครือขาย งานวิจัย
นิเวศวิทยาปาไมในประเทศไทย “ความรูนิเวศวิทยาเพื่อการฟนฟู”. มหาวิทยาลัยแมโจ, จังหวัด เชียงใหม.
กรวิศฎ ณ ถลาง. 2557 ไมสักทอง: ถิ่นกําเนิดและการกระจายพันธุ ป 2557 แหลงที่มา:
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคิดและกระบวนการคิดของมนุษย
โดยใชสื่อการสอนประเภท e-book
พันธทิพา คนฉลาด
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
E-mail: phuntipa_reru@hotmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค 1)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การคิดและ
กระบวนการคิ ด ของมนุษย โดยใช สื่อการสอนประเภท e-book 2) เพื่อหาประสิท ธิภ าพของการใชสื่ อการสอนประเภท
e-book รายวิชาการคิดและการตัดสินใจ เรื่อง การคิดและกระบวนการคิดของมนุษย ในการวิจัยครั้งนี้ไดเลือกแบบเจาะจง
ซึ่งเปนนักศึกษาหมูเรียน 588145010 จํานวน 25 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการคิดและการตัดสินใจ ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2559 และใชสถิติจํานวน คารอยละ คาเฉลี่ยwเบี่ยงเบนมาตรฐานwและสถิติทดสอบ t-test Dependent
(กลุมเดียวสอบกอนเรียน - หลังเรียน) แลวทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ผลการศึกษาพบวา 1)
ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ยนมีค ะแนนเฉลี่ ยหลัง เรี ยนสู งกวากอนเรีย นอย างมีนัยสํ าคั ญทางสถิติ .05 2 )สื่ อการสอนประเภท
e-book มีประสิทธิภาพตามเกณฑ E1/E2 เทากับ 70.20/79.40
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, สื่อการสอน e-book
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The Development Learning Achievement on Thinking and Decision-making
Processes of Human Using by Electronic Book
Phuntipa Konchalard
Faculty of Education, Roi Et Rajabhat University
E-mail: phuntipa_reru@hotmail.com

Abstract
The research aimed to compare achievement in group after learning through the developed
e-book on thinking and processes of human thinking. By using electronic book (e-book) and Find the
efficiency value (E1/E2) of the developing an e-book. The Sample group in this study included 25 students
from academic students who registered the thinking and decision making. The statistical data analysis
indicators were used in percentage , frequency , mean standard deviation , and t-test (dependent
samples). The research findings were as follows: 1) The mean of the students’ learning achievement in
group after learning through the developing an e-book was showed statistical significance higher than
those in the controlled group at the .05 level 2) The efficiency value(E1 / E2) of the developing an e-book
was 70.20/79.40 which was higher than the assigned criteria
Keywords: Learning Achievement, Electronic Book
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บทนํา
ในการพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นวิชาการคิ ดและการตัด สินใจ เรื่ อง การคิดและกระบวนการคิด ของมนุษย
มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนสามารถอานเอกสารผานทางหนาจอคอมพิวเตอร ไดอยางสะดวกและงาย โดยคุณลักษณะของ
e-book สามารถเชื่ อมโยงจุดไปสวนต างๆ ของหนังสือ หรือเว็บไซดตางๆ ตลอดจนมีปฏิสั มพันธและโตตอบกับผูเ รียนได
นอกจากนี้ e-book ยังสามารถแทรกขอความ ภาพ เสียง วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว ทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาไดงายและเปน
การเพิ่มทักษะในการคิด วิเคราะห ในกระบวนการคิดของมนุษยไดอยางถูกตองและเหมาะสม
สื่อเทคโนโลยีทางดานการศึกษาในปจจุบัน ชวยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาไปมาก โดยเฉพาะการจัดการกับ
ความรู เพื่อนาองคความรูมาใชประโยชน และสามารถสรางรูปแบบการประยุกตใชงานไดกวางขวาง หนังสืออิเล็กทรอนิกส (ebook) เปนสื่อการเรีย นรู หนึ่ง ที่จะทําใหนักเรียนสามารถใช เทคโนโลยีทางการศึ กษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองได
เนื่องจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส เปนหนังสือที่จัดทําและแสดงผลในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส เปนแฟมขอมูลคอมพิวเตอรที่
สามารถอานผานทางหนาจอคอมพิวเตอรทั้งในระบบออฟไลนและออนไลน คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถ
เชื่อมโยงจุดไปยังสวนตางๆ ของหนังสือ เว็บไซตตางๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธและโตตอบกับผูเรียนได นอกจากนั้นหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส สามารถแทรกภาพ เสีย ง ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ และสามารถสั่งพิม พเอกสารที่ตองการออกทาง
เครื่องพิมพได อีกประการหนึ่งที่สําคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยไดตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติ
เหลานี้จะไมมีในหนังสือธรรมดาทั่วไป (ไพฑูรย ศรีฟา, 2551 : 14) หนังสืออิเล็กทรอนิกส ยังสามารถออกแบบและจัดรูปแบบ
การเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการรายบุคคล มีการอธิบายเนื้อหาบทเรียนใหเขาใจงายขึ้น พรอมกับเรียนแลว
สนุกเพลิดเพลิน ไมเบื่องาย และสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง นักเรียนมีปฏิสัมพันธกับบทเรียน สนองหลักดานจิตวิทยาของ
มนุษย คือ มีการสอดแทรกหลักการเรียนและเลนผสมผสานกันไป มีการใหทดสอบ ความเขาใจของนักเรียนผนวกอยูดวย
บทเรียนนาสนใจและนักเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียน ดังที่ อัญญาพัชร ใจชื่น และคณะ (2548 : 83) กลาวไววา การ
ออกแบบเนื้อหา กิจกรรมและการเชื่อมโยงเนื้อหา ตลอดทั้งการปฏิสัมพันธ รวมถึงการออกแบบดานกราฟกและเสียง ทําให
นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือรน สามารถทําความเขาใจเนื้อหาไดดวยตนเอง จึงทําใหผลการเรียนของนักเรียนหลังเรียนจาก
หนังสืออิเล็กทรอนิกส สูงกวากอนเรียน เปนผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นดวย
สําหรับแนวทางในการสอนของผูสอน ผูสอนจึงไดใช e-book ในการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนเขาใจงาย สามารถ
ใชความรูในการคิด การวิเคราะห ในกระบวนการคิดของมนุษย และเปนการเพิ่มทักษะ การปฏิสัมพันธ การโตตอบกับผูเรียน
และสงเสริมพัฒนาการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญใหสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ
จากสภาพปญ หาที่พ บหนังสื อทั่วไปไม มี เสี ยงประกอบ ไม มีภ าพเคลื่ อนไหว และไม สามารถปรับ ปรุ ง ขอมูล ให
ทันสมัยไดตลอดเวลา ดังนั้นจึงทําใหผูสอนไดนําสื่อการสอนประเภท e-book มาใชในการเรียนการสอน เพื่อความสะดวก
และสามารถทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาไดงายขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน รายวิชาการคิดและการตัดสินใจ เรื่อง การคิด
และกระบวนการคิดของมนุษย โดยใชสื่อการสอนประเภท e-book สําหรับนักศึกษาหมูเรียน 588145010
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของการพัฒนาการเรียนการสอน ในการใชสื่อการสอนประเภท e-book รายวิชาการคิดและ
การตัดสินใจ เรื่อง การคิดและกระบวนการคิดของมนุษย
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
กลุ ม ตัวอยาง ได แ ก นักศึ กษาหมูเ รี ย น 588145010 ที่ เรี ย นรายวิช าการคิด และการตั ดสิ นใจเรื่ อง การคิด และ
กระบวนการคิดของมนุษย ในภาคเรียนที่ 1/2559 จํานวน 25 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (PurposivewSampling)
เครื่องมือในการดําเนินการวิจัย ประกอบดวย แผนการสอน วิชาการคิ ดและการตัดสิ นใจ จํานวน 1 ฉบั บ และ
แบบทดสอบวัดความรู ลักษณะเปนแบบชนิดเลือกตอบwจํานวนw20wขอwแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดแบ งการเก็บรวบรวมขอมู ล 3 ขั้ นตอน ประกอบดวย 1) ทดสอบกอนเรียน ดวย
แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ทางการเรี ย น เรื่ อง การคิ ดและกระบวนการคิ ด ของมนุษย แบบสอบถามจํานวน 20 ข อ กับ
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นักศึกษาหมูเรียน 588145010 สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป ใชเวลาในการทดสอบ 45 นาที 2) ดําเนินการสอนโดยใชสื่อการ
สอน e-book เรื่อง การคิดและกระบวนการคิดของมนุษย 3) เมื่อสิ้นสุดการเรียนดวยสื่อการสอน e-book เรื่อง การคิดและ
กระบวนการคิดของมนุษย แลวผูสอนใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อดูผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียน จํานวน 20 ใชเวลาในการทดสอบw45wนาที
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคาเฉลี่ย คารอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คาระดับคะแนนและคาประสิทธิภาพ ทางการเรียน
กอนเรียนและหลังเรียน ในรายวิชาการคิดและการตัดสินใจ เรื่อง การคิดและกระบวนการคิดของมนุษย โดยใชสื่อการสอน
ประเภท e-book สําหรับนักศึกษาหมูเรียน 588145010
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียน
หลังเรียน
351.00
399.00
14.04
15.96
70.20
79.40
1.34
1.54
70.20
79.40
ดี
ดีมาก
70.20/79.40

คาสถิติ
ผลรวม
คาเฉลี่ย
คารอยละ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
คาประสิทธิภาพ
คาระดับคะแนน
เปรียบเทียบคาประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70

จากตารางที่ 1 แสดงวานักศึกษาหมูเรียน 588145010 จํานวน 25 คน ที่เรียนรายวิชาการคิดและการตัดสินใจ เรื่อง
การคิดและกระบวนการคิดของมนุษย โดยใชสื่อการสอนประเภท e-book มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนคิดเปนรอยละ
70.20 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน คิดเปนรอยละ 79.40 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 ที่วานักศึกษา
หมูเรียน 588145010 ที่ใช e-book เพื่อการเรียนการสอน ในรายวิชาการคิดและการตัดสินใจ เรื่อง การคิดและกระบวนการ
คิด ของมนุษย มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย นหลั ง เรี ย นสู ง กวากอนเรี ย น ส วนค าประสิท ธิภ าพทางการเรี ย น 70.20/79.40
สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 ที่วานักศึกษาหมูเรียน 588145010 มีประสิทธิภาพในการเรียนวิชาการคิดและการ
ตัดสินใจ โดยการใช e-book เพื่อการเรียนการสอน เรื่อง การคิดและกระบวนการคิดของมนุษย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ
70/70
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ในรายวิชาการคิดและ
การตัดสินใจ เรื่อง การคิดและกระบวนการคิดของมนุษย โดยใชสื่อการสอนประเภท e-book สําหรับนักศึกษาหมูเรียน
588145010
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาการคิดและการตัดสินใจ เรื่อง
การคิดและกระบวนการคิดของมนุษย
โดยใชสื่อการสอนประเภท
e-book
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

กอนเรียน
S. D
X
14.04

1.34

หลังเรียน
S. D
X
15.96

1.54

t

p

6.532*

0.0004

จากตารางที่ 2 พบวา ผลสั ม ฤทธิ์ท างเรี ย นหลั ง เรี ย นสู ง กวา กอนเรี ย น แตกต างกั นอย างมี นัย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05
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สรุปและอภิปรายผล
1. นักศึกษาหมูเรียน 588145010 ที่ใช e-book เพื่อการเรียนการสอน ในรายวิชาการคิดและการตัดสินใจ เรื่อง
การคิดและกระบวนการคิดของมนุษย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนแตกตางกันอยาง มีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
2. นักศึกษาหมูเรียน 588145010 มีประสิทธิภาพในการเรียน วิชาการคิดและการตัดสินใจ โดยการใช e-book
เพื่อการเรียนการสอน เรื่อง การคิดและกระบวนการคิดของมนุษยมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70
อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และหาประสิทธิภาพทางการเรียนวิชาการคิดและการตัดสินใจ เรื่อง การ
คิ ด และกระบวนการคิ ด ของมนุ ษ ย โดยใช สื่ อ การสอนประเภท e-book สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาหมู เ รี ย น 588145010
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหมูเรียน 588145010 ที่ใช e-book เพื่อการเรียนการสอน ในรายวิชาการคิดและการ
ตัดสินใจ เรื่อง การคิดและกระบวนการคิดของมนุษย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนคิดเปนรอยละ 70.20 และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน คิดเปนรอยละ 79.40 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 ที่ตั้งไว คือ นักศึกษาหมูเรียน 588145010 ที่ใช
e-book เพื่อการเรียนการสอน ในรายวิชาการคิดและการตัดสินใจ เรื่อง การคิดและกระบวนการคิดของมนุษยมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
2. นักศึกษาหมูเรียน 588145010 ที่ใช e-book เพื่อการเรียนการสอน ในรายวิชาการคิดและการตัดสินใจ เรื่อง
การคิดและกระบวนการคิดของมนุษย มีประสิทธิภาพ 70.20/79.40 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 ที่วานักศึกษา
หมูเรียน 588145010 มีประสิทธิภาพในการเรียน วิชาการคิดและการตัดสินใจ โดยการใช e-book เพื่อการเรียนการสอน
เรื่อง การคิดและกระบวนการคิดของมนุษย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70
ขอเสนอแนะการใชผลการวิจัย
1. ผูสอนควรจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดแสวงหาความรูเพิ่มเติมนอกเหนือจากในชั้นเรียน เชน การฝกดานความคิด
สรางสรรค การฝกตั้งคําถาม การฝกปฏิบัติดวยตนเองในเวลาวางเพื่อทําใหกิจกรรมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ผูสอนควรออกแบบชุดการสอนที่มีความหลากหลาย เพื่อนําไปใชสําหรับผูเรียนที่มีความแตกตางทางการเรียน
ระดับเรียนออนและเรียนเกง ที่แตกตางกันมากเกินไป
เอกสารอางอิง
ไพฑูรย ศรีฟา. (2551). E-BOOK หนังสือพูดได. กรุงเทพฯ: ฐานบุคส.
Srifar Phitoon. (2008). Talking Book E-BOOK. Bangkok : BaseBook
อัญญาพัชร ใจชื่น และคณะ. (2548). การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง สิ่งแวดลอม
สําหรั บนั กเรียนช วงชั้น ที่ 3. สาระนิพนธการศึกษามหาบั ณฑิ ต สาขาเทคโนโลยี และ การสื่อสารการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร.
Jaichan Aunyapat and others. (2005). The creation of electronic books Group learning science
Environment for students of the subject Niphon 3. Master of Education. technology Communication
and Education Naresuan University.
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การพัฒนาแกนนําในการสงเสริมพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัยของประชาชนในพื้นทีร่ ับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบลเมือง จังหวัดเลย
รัตวัลย ศิริเลี้ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Email: ratawans@yahoo.con

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองจังหวัดเลย ที่เกี่ยวของกับ
การสงเสริมพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลเมืองจังหวัดเลย 2)
ศึกษาผลที่เกิดจากชุดฝกแกนนําทั้งดานความรูและทัศนคติที่มีตอการสงเสริมพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัยของประชาชนใน
พื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลเมืองจังหวัดเลย วิธีการวิจัยเปนแบบผสมผสาน (Mixed Research) ใชวิธีการสุมแบบ
เจาะจงพื้นที่ ดําเนินการฝกอบรมแกนนํา ทําการวัดกอนและหลังการฝกอบรม แกนนําที่ผานการฝกอบรมแลวไปจัดทํากิจกรรม
สง เสริม พฤติกรรมการขับ ขี่ อยางปลอดภั ย แกป ระชาชน เครื่องมื อที่ ใ ช ในการวิจัย ประกอบด วย ชุ ด ฝกแกนนําในการสง เสริ ม
พฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัยของประชาชน แบบสัมภาษณ และแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง เก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการ
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุมตัวอยางในการวิจัย ประกอบดวย
เจาหนาที่ จํานวน 3 คน นักศึกษา จํานวน 30 คน และประชาชน จํานวน 117 คน นําข อมูลเชิงปริ มาณที่ไ ดมาวิเคราะหดวย
คอมพิวเตอร โปรแกรมสํ าเร็จรู ป เพื่ อแจกแจงความถี่ หาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบคาที และนําเสนอขอมูลเชิ ง
คุณภาพ
ผลการวิจัยพบวา 1) การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองจังหวัดเลยที่เกี่ยวของกับการสงเสริมพฤติกรรมการ
ขับขี่อยางปลอดภัยของประชาชน ไดจัดทําเปนโครงการปองกันอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานตของทุกป 2) ผลที่เกิด
จากชุดฝกแกนนําในการสงเสริมพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัยของประชาชน จําแนกเปน 2 สวน คือ ผลที่เกิดจากแกนนําและ
ประชาชน โดยผลที่เกิดกับแกนนํา พบวาหลังจากการฝกอบรมแกนนํา คาเฉลี่ยของทัศนคติที่มีตอการขับขี่อยางปลอดภัยสูงกวากอน
ฝกอบรม (Mean = 63.73 และ 57.17) และความรูเ กี่ยวกับการขับขี่อย างปลอดภัย โดยกอนและหลังเขาร วมฝกอบรมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลที่เกิดกับประชาชน พบวาหลังจากประชาชนเขารวมกิจกรรมในการสงเสริม
พฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัย มีพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัยสูงกวากอนเขารวมกิจกรรมในการสงเสริมพฤติกรรมการขับขี่
อยางปลอดภัย โดยคาเฉลี่ยของพฤติกรรมเตรียมการขับขี่สูงกวากอนเขารวมกิจกรรม (Mean = 63.37 และ 54.35) พฤติกรรม
ระมัดระวังขณะขับขี่สูงกวากอนเขารวมกิจกรรม (Mean = 64.35 และ 57.07) พฤติกรรมเคารพกฎจราจรสูงกวากอนเขารวม
กิจกรรม (Mean =70.30 และ 61.23) โดยกอนและหลังเขารวมกิจกรรมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดังนั้น จึงควรสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาแกนนํากลุมตาง ๆ ในการสงเสริมพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัย อาจใชวิธีการ
อื่น ๆ เพิ่มเติม ไดแก การศึกษาดูงาน การแตงตั้งทีมงานปองกันอุบัติเหตุจากการจราจรรวมกันดําเนินงาน เพื่อทําใหแกนนําและ
ประชาชนไดมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน อันจะนําไปสูการแกไขปญหาอุบัติเหตุจากการจราจรที่ยั่งยืน
ตอไป
คําสําคัญ : การพัฒนาแกนนํา, การสงเสริมพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัย
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The Development of Training Leaders to Promote Safe Driving of Citizens
In Mueng Sub-district Administration Organization, Loei Province
Rattawan Siriliang
Loei Rajabhat University
Email: ratawans@yahoo.con

ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to study the implementation of Muang Sub-district
Administration Organization of Loei province related to the support of safe driving behaviors of the people in
the responsible area of Muang Sub-district Administration Organization, Loei province, 2) to study the results of
the training suits for the leaders of the knowledge and attitude to promote safe driving behaviors of the
people in the responsible area of Muang Sub-district Administration Organization, Loei province. The research
procedure used Mixed Research Methodology and the area of study was purposively selected. Conduct
training leaders, measure before and after training, the leaders were already activities to promote safe driving
behavior of people. The research instruments consisted of the training suits for the leaders to promote safe
driving behavior of the citizens, the interview form and the questionnaire created by the researcher. The data
were collected by using the methods of qualitative research and quantitative research. The sampling groups
were from 30 officers and students and from 117 citizens. The data acquired from the study were analyzed by
computer program to find out frequency, means, and standard deviation, t-test and qualitative data.
The results indicated that 1) the implementation of Muang Sub-district Administration Organization of
Loei province related to the support of safe driving behaviors of the citizens has been prepared for a project
to prevent the accidents during New Year festival and Songkran festival of every year. 2) The effects of the
training set for the leaders to promote safe driving behavior of people were classified in two parts: the results
from training leaders and from the citizens. The effect on training leaders, after the overall training backbone,
the average attitude towards safe driving was higher than the average attitude before training, (Mean = 63.73,
57.17) and the knowledge about safe driving. While the average before and after training which was statistically
significant at .05 level. The effect on the citizens, after attending the public events to promote safe driving
behaviors, the citizens had higher safe driving behavior than before attending the events to promote safe
driving. The behaviors for driving preparation had the higher average than before the event (Mean = 63.37,
54.35), the behaviors for caution while driving had the higher average than before the event (Mean = 64.35,
57.07). The behavior of respect for traffic rules had the higher average than before the event. (Mean =70.30,
61.23). Before and After the event are significantly different statically significant at the .05 level. Therefore, it
should encourage and support the development of leadership in promoting safe driving behavior. Other
methods include the study, appointed defense team from traffic accidents combined operations. To leaders
and people have the opportunity to improve their families and communities will lead to the problem of traffic
accidents sustainable.
Keywords: The development of training leaders, promote safe driving
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บทนํา
การสร างเสริ มพฤติ กรรมการขับ ขี่ อยางปลอดภัย สามารถช วยลดอุบัติ เ หตุไ ด เป นที่ท ราบกันทั่วไปวาอุบัติ เ หตุ เป น
เหตุการณที่เกิดขึ้นโดยไมคาดคิดมากอน และเกิดตอเนื่องกันมาตลอด ตามที่ ยอดพล ธนาบริบูรณ และคณะ (2554) ไดรายงานวา
ประเทศไทย มีจํานวนอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นเฉลี่ย 75,000 ครั้งตอป มีผูเสียชีวิตเฉลี่ยปละ 13,000 ราย และมีผูไดรับบาดเจ็บไม
ต่ํากวาปละ 900,000 ราย คิดเปนมูลคาความสูญเสียประมาณ 100,000 ลานบาทตอป จึงอาจกลาวไดวาอุบัติเหตุทางถนนเปน
ปญหาที่รายแรงที่สุดปญหาหนึ่งของประเทศในขณะนี้ ที่ควรไดรับการแกไขอยางเรงดวน ประเทศไทยมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุอยูใน
5 อันดับตน ๆ ของสถิติโลก โดยมูลคาความเสียหายในชวง 10 ปที่ผานมาสูงมากกวา 2 แสนลานบาท คิดเปน 2.8% ของ GDP
นับเปนสิ่ งสําคัญซึ่งหนวยงานที่เกี่ย วของและทุกภาคสวนควรหันมาร วมกันป องกันอุบั ติเหตุให ได การเกิดอุบั ติเหตุทางถนนใน
ประเทศไทย ทําใหมีผูเสียชีวิตเฉลี่ยปละหลายราย และมีผูไดรับบาดเจ็บจํานวนมาก ความสูญเสียดังกลาวนับไดวาอุบัติเหตุทาง
ถนนเปนปญหาที่รายแรงที่สุดปญหาหนึ่งของประเทศในขณะนี้ที่ควรไดรับการแกไขอยางเรงดวน แมแตในพื้นที่จังหวัดเลยยังพบวา
สถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทองถนนตอประชากรแสนคน ในป พ.ศ. 2551-2553 เปน 22.48, 25.29 และ 21.47 (สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2557) ดังนั้น การปองกันเพื่อไมใหเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร จึงเปน
แนวทางที่สําคัญในการลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากการประสบอุบัติเหตุจากการจราจร ทั้งดานรางกาย จิตใจ ทรัพยสินและ
คาใชจาย เปนตน จากการสรุปประเด็นปญหาในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเมือง อําเภอเมือง จังหวัดเลย ที่รวมแสดงความ
คิดเห็นกันระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลเมือง ผูนําหมูบาน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ทําใหทราบวาพื้นที่ความ
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลมีความตองการในการดําเนินกิจกรรมเพื่อแกไขปญหาตาง ๆ อาทิ ปญหาดานการจราจร
ในหมู บานเพชรเจริ ญ หมูที่ 12 เนื่องจากประชาชนขาดวินัย ในการขับ ขี่ จากเหตุ ผลดั งกลาวผู วิจัยจึงได ใช พื้นที่นี้ในการวิจัย
ประกอบกับการวิจัยของเพจและโบค (Page & Bode, อางอิงใน โกศล มีคุณ และณรงค เทียมเมฆ, 2545) ที่พบวาการฝกที่เนน
กระบวนการกลุ ม ได ผ ลดี กวาการอธิบ ายให ฟง เท านั้น จึง ได จัดทํ าชุ ด ฝ กแกนนําเพื่ อให แ กนนําไปดําเนินกิจกรรมการส ง เสริ ม
พฤติ กรรมการขั บ ขี่อย างปลอดภัย แกประชาชนต อไป และในการวิจัย ครั้ งนี้ไ ด ศึกษาตัวแปรทางชี วสั ง คมทั้ ง กลุม แกนนําและ
ประชาชนเพื่อให ได ขอมู ลที่ เป นประโยชนต อการวิจัย ดั งนั้นผูวิจัย จึงเห็นควรที่ จะศึ กษาเรื่องการพั ฒนาแกนนําในการส งเสริ ม
พฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลเมืองจังหวัดเลย เพื่อใหไดแนวทาง
ในการพัฒนาแกนนําและสามารถนําความรูที่ไดจากผลการวิจัยไปใชในพื้นที่อื่น ในจังหวัดเลยและจังหวัดใกลเคียงตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองจังหวัดเลยที่เกี่ยวของกับการสงเสริมพฤติกรรมการขับขี่
อยางปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลเมือง จังหวัดเลย
2. เพื่อศึกษาผลที่เกิดจากชุดฝกแกนนําทั้งดานความรูและทัศนคติที่มีตอการสงเสริมพฤติกรรมการขับขี่อยาง
ปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลเมือง จังหวัดเลย
แนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรม
1. การพัฒนาแกนนํา : ความหมายและองคความรู
จากการประมวลรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของกับฝกอบรม ไดแก รายงานการวิจัยของสกล เที่ยงแท และสุมิตตรา เจิม
พันธุ (2546) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลการฝกจิต-พฤติกรรมแบบบูรณาการตอพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัยของนักเรียนวัยรุน
ตอนตน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 334 คน ดําเนินการศึกษาใชเหตุผลเชิงจริยธรรมกับการฝกมุง
อนาคตและควบคุมตน ทัศนคติตอพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัย และความรู-ทักษะในการขับขี่ พบวา ผูที่ไดรับการฝกเหตุผล
เชิงจริยธรรม การมุงอนาคตและควบคุมตน ทัศนคติตอพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัย และความรู ทักษะในการขับขี่ มีเหตุผล
เชิงจริยธรรม การมุงอนาคตและควบคุมตน ทัศนคติตอพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัยสูงกวาผูที่ไมไดรับการฝก ในการฝกครั้งนี้
ใช อิท ธิพ ลกลุ มเพื่อนด วยวิธีการอภิป ราย และแสวง ทวีคูณ และคณะ (2546) ศึ กษาเรื่ องผลของการพัฒ นาจิต และทักษะต อ
พฤติกรรมการปลูกฝงวินัยแกนักเรียนของครู โดยสรางชุดฝกทักษะการปลูกฝงวินัยแกนักเรียนของครู ดวยวิธีการเรียนรูแบบมีสวน
รวม ไดแก กิจกรรมสงเสริมความรูพื้นฐานเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กกอนวัยรุน การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับนักเรียนการฝกให
นักเรียนยอมรับกฎ ระเบียบ การฝกใหนักเรียนแกปญหาดวยวิธีสันติ และดวยวิธีการตาง ๆ เชน การบรรยายประกบการใชสื่อ การ
ระดมความคิด วิเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็น ฝกตั้งกติกามารยาท หรือ การศึกษา ปจจัยที่สงเสริมใหวัยรุนเปนอาสาสมัคร
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ในสหรัฐอเมริกา พบความเชื่อมโยงในเหตุผลที่นาสนใจ ไดแก วัยรุนที่เขามาเปนอาสาสมัครสวนใหญมีความเชื่อวา ปญหาสังคมตาง
ๆ เปนสิ่งที่สามารถแกไขไดดวยการเขารวมกิจกรรมอาสาสมัคร เปนโอกาสที่ดีที่จะไดทําในสิ่งที่มีความสําคัญสําหรับตนเอง มีความ
เชื่อวาถาตนใหความชวยเหลือผูอื่น ผูอื่นก็จะใหความชวยเหลือตนเชนกัน ทําใหตนเองมีความรูสึกที่ดีขึ้น เมื่อตนเองใหความสนใจ
ผูอื่น และมีความเชื่อวา สังคมจะดีขึ้น ถาผูคนทั้งหลายใสใจซึ่งกันและกัน หรือ รายงานการวิจัยของ อัมพร ชนะทอง (2546) ไดทํา
วิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวโดยใชกิจกรรมกลุมเพื่อพัฒนาการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความมีน้ําใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ไดจัดทําชุดกิจกรรมประกอบดวยเนื้อหาเกี่ยวกับการมีน้ําใจ ซึ่งการฝกจะมีสวนสงเสริมการเรียนรูที่ดีของผูที่
ไดรับการฝกอบรม และไดใชกระบวนการกลุมในการฝกอบรม ดังที่ สุมณฑา พรมบุญ (2540) กลาวถึงการเรียนรูแบบมีสวนรวม
โดยใชกระบวนการกลุมวาจะกอใหเกิดความสัมฤทธิ์ในการเรียนรู เพราะเปนการศึกษาจากประสบการณจริง ผูเรียนไดเรียนรูโดย
การปฏิบัติจริง มีปฏิสัมพันธรวมกันกับผูเรียนรูคนอื่น ๆ ทําใหการเรียนรูตาง ๆ เต็มไปดวยความสนุกสนาน มีชีวิตชีวา เปนผลให
ผูเรียนสามารถจดจําไดนาน ตลอดจนสามารถเขาสังคมและทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
ในการวิจัยครั้งนี้ จึงสรุปไดวา การฝกอบรมแกนนํา หมายถึง การใชชุดกิจกรรมที่ประกอบดวย 2 สวน สวนที่หนึ่ง
แผนการฝ กทั ศ นคติ ที่ ดี ต อพฤติ กรรมการขั บ ขี่อย างปลอดภั ย จํานวน 4 ชั่ วโมง และส วนที่ 2 ประกอบด วย แผนให ค วามรู
ประกอบดวย การเตรียมตัวขับขี่ สัญญาณไฟ กฎจราจร จํานวน 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 6 ชั่วโมง โดยจัดทําเปนแผนการฝกอบรม 3
แผน ในแตละแผน ประกอบดวย ชื่อแผน วัตถุประสงค กิจกรรมการฝกอบรม วิธีการฝกอบรม ตลอดจนการวัดและประเมินผลการ
ฝกอบรม
2. ทฤษฏีการสรางผูนํา (Leadership Theory) ทฤษฏีการสรางผูนํา เปนการจูง ใจใหนักศึ กษาที่ไ ดรับ การ
ฝกอบรมทํางานดวยความเต็มใจ จะมีความรับผิดชอบ รูจักประนีประนอม ไมตัดสินใจแกปญหาตามลําพังดวยความรุนแรง อดทน
ตอคําวิพากษวิจารณ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น เปดโอกาสใหผีรวมงานมีสวนรวมคิด และดําเนินงาน ตลอดจนการแกไขปญหา
และการติดตามผลงาน อันจะกอใหเกิดความรวมมือ และความรู สึกเปนเจาของโครงการตาง ๆ เชน การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
ใหแกประชาชนเพื่อใหประชาชนมีพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การดําเนินงาน
1. การศึกษาบริบทชุมชน
2. การดําเนินงานเพื่อสรางและพัฒนา
ชุดฝกแกนนําในการสงเสริม
3. การทดลองใช

ตัวแปรผล
1. ความรูและทัศนคติของแกนนําที่ มี
ตอการขับขี่อยางปลอดภัย
2. พฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัย
ของประชาชน

ตัวแปรเหตุ
ตัวแปรอิสระจัดกระทํา ไดแก
การฝกอบรมแกนนําในการสงเสริม
พฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัย

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวย ตัวแปรเหตุ คือ ตัวแปรอิสระจัดกระทํา คือ การ
ฝกอบรมแกนนําในการสงเสริมพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัย ตัวแปรผล คือ ความรูและทัศนคติของแกนนําที่มีตอการขับขี่
อยางปลอดภัย และพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัยของประชาชน
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ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยผสมผสาน (Mixed Methodology Research) ผูวิจัยไดดําเนินการจัดฝกอบรมแกนนํา ทํา
การวัดกอนและหลังการฝกอบรมทันที โดยใชแบบวัดทัศนคติที่มีตอการขับขี่อยางปลอดภัย แบบวัดความรูเกี่ยวกับการขับขี่อยาง
ปลอดภัย หลั งจากนั้นจึง ระดมความคิ ด เห็นแกนนําที่ ผ านการฝกอบรมแล ว และกําหนดวันเวลาดําเนินกิจกรรมการสง เสริ ม
พฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัยใหแกประชาชน
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ ประชาชนในหมูบานเพชรเจริญ หมูที่ 12 อําเภอเมือง จังหวัดเลย จํานวน 583 คน
กลุมตัวอยาง การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 150 คน จําแนกเปน 2 กลุม ดังนี้
1. การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใช 20 % ของประชากร (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551 อางอิงใน รัฐพล พรหมสะอาด.
2555 : 152) ซึ่งเปนประชาชนที่เขารวมกิจกรรมการสงเสริมพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัย จํานวน 117 คน จากการสมัครใจ
ในการเขารวมกิจกรรม
2. การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยเจาะจง ประกอบดวย คือ 1) เจาหนาที่หรือผูที่เกี่ยวของกับงานปองกันอุบัติเหตุจาก
การจราจรในองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 3 คน 2) นักศึกษาที่ไดรับการฝกอบรมใหเปนแกนนําในการสงเสริมพฤติกรรมการ
ขับขี่อยางปลอดภัย จํานวน 30 คน โดยการประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมดังกลาวดวยความสมัครใจ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 2 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 เครื่องมือที่ใชในการฝกอบรมแกนนํา คือ ชุดฝกแกนนําในการสงเสริมพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัยของ
ประชาชน ประกอบดวย 2 ส วน ส วนที่ หนึ่ง แผนฝ กทั ศนคติ ที่ดี ตอการขั บขี่ อย างปลอดภั ย จํานวน 4 ชั่ วโมง และสวนที่ 2
ประกอบดวย แผนใหความรูเกี่ยวกับการเตรียมตัวขับขี่ การระมัดระวังในขณะขับขี่ การเคารพกฎจราจร จํานวน 2 ชั่วโมง รวม
ทั้ง สิ้ น 6 ชั่วโมง โดยจัด ทํ าเป นแผนการฝ กอบรม 3 แผน ๆ ละ 2 ชั่วโมง ในแตล ะแผน ประกอบด วย ชื่ อแผน วัตถุ ป ระสงค
กิจกรรมการฝกอบรม วิธีการฝกอบรม ตลอดจนการวัดและประเมินผลการฝกอบรม
ประเภทที่ 2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เปนแบบสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง จําแนก
เปน 3 สวน
สวนที่หนึ่ง เครื่ องมื อที่ใ ชสํ าหรั บเจาหนาที่ หรือบุคลากรขององคการบริหารส วนตํ าบลเมือง จังหวัดเลย ซึ่ง เปนแบบ
สัมภาษณเกี่ยวกับการดําเนินงานในการสงเสริมพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัยของประชาชนในความรับผิดชอบองคการบริหาร
สวนตําบลเมือง จังหวัดเลย
สวนที่สอง เครื่องมือที่ใชสําหรับแกนนํา ประกอบดวย 1) แบบวัดความรูเกี่ยวกับการขับขี่อยางปลอดภัย จํานวน 15 ขอ
มีคําตอบใหเลือกขอที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว 2) แบบสอบถามทัศนคติที่มีตอการขับขี่อยางปลอดภัย จํานวน 12 ขอ มีลักษณะ
เปนมาตรประเมินรวมคา 6 ระดับ ตั้งแต “จริงที่สุด” จนถึง “ไมจริงเลย” และ3) แบบสอบถามขอมูลทั่วไปทางชีวสังคมและภูมิ
หลังของแกนนํา ไดแก เพศ อายุ อาชีพของบิดามารดา ระดับการศึกษาของบิดามารดา รายไดโดยเฉลี่ย เปนตน จํานวน 12 ขอ
สวนที่ สาม เครื่ องมือที่ ใ ช สําหรั บ ประชาชนที่ เ ขาร วมกิจกรรมในการส ง เสริ ม พฤติ กรรมการขั บขี่ อย างปลอดภั ย คื อ
แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัย ประกอบดวย ขอมูลทั่วไปทางชีวสังคมและภูมิหลัง ความรูสึกที่มีตอการ
ขับขี่ พฤติกรรมเตรียมการขับขี่ พฤติกรรมระมัดระวังขณะขับขี่ พฤติกรรมเคารพกฏจราจร จํานวน 64 ขอ มีลักษณะเปนมาตร
ประเมินรวมคา 6 ระดับ ตั้งแต “จริงที่สุด” จนถึง “ไมจริงเลย” จําแนกเปน 5 สวน คือ 1) ขอมูลทั่วไปทางชีวสังคมและภูมิหลัง
ของประชาชน ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายไดโดยเฉลี่ย เปนตน จํานวน 12 ขอ 2) ความรูสึกที่มีตอการขับขี่ จํานวน 12 ขอ 3)
พฤติกรรมเตรียมการขับขี่ จํานวน 13 ขอ 4) พฤติกรรมระมัดระวังขณะขับขี่ จํานวน 13 ขอ 5) พฤติกรรมเคารพกฎจราจร จํานวน
14 ขอ โดยมีเกณฑในการใหคะแนนแบงเปน 6 ระดับ ตั้งแต “จริงที่สุด” จนถึง “ไมจริงเลย”
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ การหาคาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหา (Index of Concurrence)
โดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเนื้อหาและความชัดเจนในการใชภาษา ขอคําถามที่มีคา
IOC ตั้งแต 0.5-1.00 คัดเลือกไวใช
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. ผูวิจัยทําหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยไปยังผูใหญบานเพชรเจริญ หมูที่ 12 เพื่อขอความรวมมือในการทําวิจัย
2. ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ดังนี้
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2.1 เก็บรวบรวมขอมูลโดยการวัดกอนและหลังการฝกอบรมแกนนําในวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยใชแบบสอบถาม
ทัศนคติที่มีตอการขับขี่อยางปลอดภัย และแบบวัดความรูเกี่ยวกับการขับขี่อยางปลอดภัย
2.2 เก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชนทั้งกอนและหลังเขารวมกิจกรรม โดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่
อยางปลอดภัยที่ผูวิจัยสรางขึ้น ในวันที่ 4 เมษายน 2558 และวันที่ 15 เมษายน 2558
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. การวิ เ คราะห ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการสอบถามแกนนํ า โดยใช แ บบสอบถามข อ มู ล ทั่ ว ไปทางชี ว สั ง คมและภู มิ ห ลั ง
แบบสอบถามทัศนคติที่มีตอการขับขี่อยางปลอดภัย และแบบวัดความรูเกี่ยวกับการขับขี่อยางปลอดภัย
2. การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสอบถามประชาชน โดยใชแบบสอบถามขอมูลทั่วไปทางชีวสังคมและภูมิหลัง และ
แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัย
3. นําขอมู ลที่ เก็บรวมรวมแลวมาตรวจสอบความสมบู รณ และวิเ คราะหขอมูล ดวยการหาคาสถิติ โดยใช โปรแกรม
สําเร็จรูป แบงเปนดังนี้
3.1 การวิเ คราะห ข อมู ล จากแบบสอบถามที่ ใ ช กับ แกนนํ าที่ เ ข ารั บ การฝ ก อบรม จํ านวน 30 คน ประกอบด ว ย
แบบสอบถาม 3 สวน คือ 1) แบบสอบถามขอมูลทั่วไปทางชีวสังคมและภูมิหลัง มาแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ แลวนําเสนอ
ขอมูล ในรูป ตารางประกอบความเรียง 2) แบบสอบถามทัศนคติที่มีต อการขับขี่อยางปลอดภัย นําขอมู ลที่ได จากแบบสอบถาม
ทัศนคติที่มีตอการขับขี่อยางปลอดภัย มาหาคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบคาที (t-test) กอนและหลัง
การฝกอบรม แลวนําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบความเรียง และ3) แบบวัดความรูเกี่ยวกับการขับขี่อยางปลอดภัย นําขอมูลที่
ไดจากแบบวัด ความรู เกี่ย วกับการขั บขี่อยางปลอดภัย มาตรวจใหค ะแนน และหาคารอยละของการตอบถู กและตอบผิ ด แล ว
นําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบความเรียง
3.2 การวิเคราะหแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติ กรรมการขับ ขี่อยางปลอดภัย ที่ใ ชสอบถามพฤติกรรมการขับ ขี่อยาง
ปลอดภัยของประชาชน จํานวน 117 คน ประกอบดวย 5 สวน คือ 1) ขอมูลทั่วไปทางชีวสังคมและภูมิหลัง นําแบบสอบถามใน
สวนนี้มาแจกแจงความถี่ หาคารอยละ แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 2) ความรูสึกที่มีตอการขับขี่ 3) พฤติกรรม
เตรียมการขับขี่ 4) พฤติกรรมระมัดระวังขณะขับขี่ และ5) พฤติกรรมเคารพกฎจราจร นําขอมูลที่ไดรับจากแบบสอบถามในสวนที่
2-5 มาหาค าเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และทดสอบค าที (t-test) กอนและหลัง การเขารวมกิจกรรม แล ว
นําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบความเรียง
ผลการวิจัย
1. การดําเนินงานที่เกี่ยวของกับสงเสริมพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบลเมืองจังหวัดเลย จากการสัมภาษณเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโดยตรง คือ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยในขอที่ 1 พบวา
“มีการจัดทํ าโครงการปองกันอุบั ติเ หตุ ในชวงเทศกาลปใ หม และเทศกาลสงกรานตข องทุกป ซึ่งเปนนโยบายของ
จังหวัดที่ ไดทํ าเป นประจํา โดยองคการบริหารสวนตํ าบลเมืองได จัดทํ าโครงการปองกันอุบัติเ หตุใ นเทศกาลป ใหม และเทศกาล
สงกรานต ซึ่งเปนแผนงานยอยในแผนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใชงบประมาณ 50,000 บาท แบงเปน การดําเนินงาน
ในชวงเทศกาลปใหม และเทศกาลสงกรานต ชวงการดําเนินงานใชงบประมาณอยางละ 25,000 บาท มีกิจกรรม คือ จัดตั้งเต็นท
และจัดบริการคาอาหารและเครื่องดื่ม เชน กาแฟ ไวบริการประชาชน สําหรับในชวงปใหม 2559 ที่ผานมา ไดดําเนินการในชวง
วันที่ 28 ธันวาคม 2558 - 4 ม.ค. 2559 มีบุคลากรหรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในแตละวันที่ใหบริการ แบงเปน 3 ผลัด ๆ ละ 10
คน ผลัดที่ 1 เริ่มเวลา 08.00-16.00 น. ผลัดที่ 2 ชวงเวลา 16.00-24.00 น. และผลัดที่ 3 ชวงเวลา 24.00-08.00 น.ประกอบดวย
ผูใหญบาน ตํารวจ ทหาร พยาบาล และอาสาสมัครสาธารณสุข เปนผูรับผิดชอบในแตละผลัด” (ตัวอยางผลจากการสัมภาษณวันที่
11 กุมภาพันธ 2559)
จากผลการสัม ภาษณ ดัง กลาวทํ าใหท ราบวาในพื้น ที่บานเพชรเจริญ หมูที่ 12 มี การดํ าเนินงานปอ งกั น
อุบัติเหตุจากการจราจรเปนประจําทุกป แตจัดทํากิจกรรมดังกลาวปละ 2 ครั้ง เปนเพียงบริการที่จัดใหแกผูเดินทางและ
ใชร ถใช ถนนในช วงเวลาที่ กํ าหนดและไม เ กี่ ย วขอ งการสง เสริ ม พฤติ ก รรมการขับขี่อ ย างปลอดภัย ของประชาชน

1423

เนื่องจากหนวยงานที่รับผิดชอบงานปองกันอุบัติเหตุแกประชาชน คือ หนวยงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และการจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีภารกิจประจํามากทั้งดานการดําเนินการชวยเหลือ ปองกันและ
ลดความเสียหายที่ไดรับผลกระทบจากภัยทางธรรมชาติ เชน วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย และแจกจายนาอุปโภค บริโภค และน้ําเพื่อ
การเกษตร เปนตน จากการระดมความคิดเห็นระหวางระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล ผูนําหมูบาน พบวามีปญหา
ดานการจราจรในหมูบาน ผูวิจัยจึงจัดทําวิจัยเพื่อสรางชุดฝกแกนนําในการสงเสริมพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัยของประชาชน
เพื่อเปนแนวทางหนึ่งในการปองกันอุบัติเหตุจากการจราจรไดอีกทางหนึ่ง
2. ผลที่เกิดจากชุดฝกแกนนําในการสงเสริมพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลเมือง จังหวัดเลย เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 จําแนกเปน 2 สวนดังนี้
สวนที่ 1 ผลที่เกิดจากชุดฝกแกนนําในการสงเสริมพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัยที่มีตอแกนนํา พบวา
1) ขอมูลทั่วไปทางชีวสังคมและภูมิหลังของแกนนํา พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 80 มีอายุ 20 ป รอยละ
83.3 บิดามารดาประกอบอาชีพ เกษตรกร รอยละ 60 กําลังศึกษาชั้นปที่ 2 รอยเปอรเซ็นต เกรดเฉลี่ยรวมถึงภาคปจจุบัน เกรด
ต่ําสุด เทากับ 2.1 และสูงสุดเทากับ 3.7 ระดับการศึกษาสูงสุดของบิดา คือ ประถมศึกษา รอยละ 66.6 ระดับการศึกษาสูงสุดของ
มารดา คือ ประถมศึกษา รอยละ 70 รายไดโดยเฉลี่ยของบิดามารดารวมกัน รายไดต่ําสุด คือ 8,000 บาท และรายไดสูงสุด คือ
50,000 บาท ครึ่ งหนึ่ง ประมาณ รอยละ 53.4 มีรายไดโดยเฉลี่ ยของบิ ดามารดารวมกันเทากับ 10,000-15,000 บาท จํานวน
สมาชิกที่อยูอาศัยในครอบครัว จํานวน 4 คน รอยละ 50 เคยขับขี่รถจักรยานยนตและขับมานาน 9-10 ป รอยละ 33.3 เคยขับขี่
รถจักรยานยนตในถนนหลวง และขับมานาน 5-7 ป รอยละ 40 และไมเคยรถยนตหรือรถ 4 ลออื่น ๆ รอยละ 90
2) ความรูเกี่ยวกับการขับขี่อยางปลอดภัยของแกนนํากอนและหลังการฝก โดยใชแบบวัดความรูเกี่ยวกับการขับ
ขี่อยางปลอดภัยรายขอและโดยรวม ผลปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความรูเกี่ยวกับการขับขี่อยางปลอดภัยของแกนนําทั้งกอนและหลังการฝก
ความรู
1.ในขณะขับขี่รถผูขับขี่
ตองมีเอกสารชนิดใด
2. บริเวณใดหามผูขับขี่หยุดรถ
3. พ.ร.บ.จราจรทางบกผูขออนุญาต
ขับรถจักรยานยนตไมเกิน 110 ซีซี
ตองมีอายุไมต่ํากวากี่ป
4. การขับรถโดยทิ้งระยะหางจากรถคันหนา
กรณีขับรถในเมือง
5. ถาขับรถมาถึงทางแยกพรอม ๆ กันและรอ
อยูในทางรวมทางแยกตองปฏิบัติอยางไร
6. เมื่อผูขับขี่เห็นสัญญาณไฟจราจร
กระพริบสีเหลืองในทางจะตองปฏิบัติอยางไร
7. การขับรถเขาวงเวียนตองใหสิทธิ์
รถทางใดไปกอน
8. เมื่อผูขับขี่เห็นสัญญาณไฟจราจร
9. กระพริบสีแดงในทางจะตองปฏิบัติอยางไร
10. เมื่อถึงที่คับขันผูขับรถควรปฏิบัติอยางไร
11. สัญญาณแตรใชไดเมื่อไร

กอนการฝก
ตอบถูก (รอยละ)

หลังการฝก
ตอบถูก (รอยละ)

26.6
43.3

60.0
50.0

43.3

53.3

43.3

66.6

46.6

56.6

50.0

63.3

56.6

66.6

63.3
66.6
70.0

76.6
70.0
76.6
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ตารางที่ 1 (ตอ) ความรูเกี่ยวกับการขับขี่อยางปลอดภัยของแกนนําทั้งกอนและหลังการฝก
ความรู

กอนการฝก
ตอบถูก (รอยละ)

12. ผูขับขี่รถลงจากทางลาดชันหรือภูเขา
จะตองปฏิบัติอยางไร
13. การแซงรถตองแซงดานใด
14. สัญญาณไฟ (เขียว เหลือง แดง) เมื่อเห็น
ไฟเหลืองตองปฏิบัติอยางไร
15. รถในขอใดนําไปใชในทางได
โดยรวม

หลังการฝก
ตอบถูก (รอยละ)

76.6
76.6

80.0
83.3

76.6
76.6

83.3
86.6

59.5

70.4

จากตารางที่ 1 พบวา ผูต อบแบบสอบ คื อ นักศึ กษาที่ ไ ด รั บการฝ กอบรมโดยใชชุ ด ฝ กแกนนําในการสง เสริ ม
พฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัย โดยภาพรวมหลังการฝกอบรม แกนนํามีความรูเกี่ยวกับการขับขี่อยางปลอดภัยเพิ่มขึ้นจาก
กอนฝกอบรม พิจารณาจากการตอบถูกมากขึ้น (รอยละ 70.4  59.5) ซึ่งมีคาแตกตางกัน รอยละ 10.8 และเมื่อพิจารณา
รายขอ พบวา หลังการฝกอบรมแกนนํามีความรูเกี่ยวกับการขับขี่อยางปลอดภัยเพิ่มขึ้นจากกอนฝก ซึ่งคาที่มีผูตอบถูกเพิ่มขึ้น
มากที่สุด คือ ในขณะขับขี่รถผูขับขี่ตองมีเอกสารชนิดใด (หลังการฝกอบรมตอบถูกรอยละ 60 และกอนฝกอบรมตอบถูก รอย
ละ 26.6 ความแตกตางระหวางหลังและกอนฝกอบรม รอยละ 33.4) รองลงมาคือ การขับรถโดยทิ้งระยะหางจากรถคันหนา
กรณีขับรถในเมือง (หลังการฝกอบรมตอบถูกรอยละ 66.6 และกอนฝกอบรมตอบถูก รอยละ 43.3 ความแตกตางระหวางหลัง
และกอนฝกอบรม รอยละ 23.3) ตามลําดับ
3) ทัศนคติที่มีตอการขับขี่อยางปลอดภัยของแกนนําโดยรวม ผลปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบทัศนคติที่มีตอการขับขี่อยางปลอดภัยของแกนนํากอนและหลังการฝก
รายการ

*

จํานวน คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

กอนฝก

30

57.1

4.9

หลังฝก

30

63.7

3.3

t
8.450*

P-value
<0.001

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 2 ผูเขารวมฝกอบรม คือ นักศึกษาที่ใชชุดฝกแกนนําในการสงเสริมพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัย
หลังการฝกอบรมมีทัศนคติที่มีตอการขับขี่อยางปลอดภัยสูงกวากอนการฝก โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น (Mean = 63.7
และ 57.17) ซึ่งกอนและหลังการฝกมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สวนที่ 2 ผลที่เกิดจากชุดฝกแกนนําในการสงเสริมพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัยที่มีตอประชาชน พบวา
1) ผูตอบแบบสอบ คือ ประชาชนที่เขารวมกิจกรรมในการสงเสริมพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัยของแกนนํา เปนเพศ
ชายมากกวาเพศหญิงเล็กนอย เพศชาย รอยละ 55.56 และเพศหญิง รอยละ 44.4 มีอายุ 18-22 ป รอยละ 32.4 โดยอายุต่ําสุด
คือ 18 ป และสูงสุด 78 ป การประกอบอาชีพ เกษตรกร รอยละ 38.4 และอาชีพอื่น ๆ ระดับการศึกษา คือ ประถมศึกษา รอยละ
34.1 และอื่น ๆ มีที่พักอาศัยเปนบานของตนเอง รอยละ 62.3 รายไดโดยเฉลี่ย มีจํานวนเทากัน ระหวาง 4,600-7,500 บาท และ
9,600-15,000 บาท รอยละ 25.3 โดยรายไดต่ําสุด คือ 1,000 บาท สูงสุด 25,000 บาท จํานวนสมาชิกที่อยูอาศัยในครอบครัว
จํานวน 4-6 คน รอยละ 72.4 เคยขั บขี่ รถจักรยานยนต ร อยละ 99.1 และขับ มานาน 1-10 ป ร อยละ 68.9 และเคยขั บ ขี่
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รถจักรยานยนตในถนนหลวง ขับมานาน 6-10 ป รอยละ 35.1 เคยรถยนตหรือรถ 4 ลออื่น ๆ รอยละ 56.4 และขับมานาน 1-5 ป
รอยละ 46.9
2) ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัยของประชาชน ประกอบดวย พฤติกรรมเตรียมการขับขี่ พฤติกรรม
ระมัดระวังขณะขับขี่ และพฤติกรรมเคารพกฎจราจรโดยรวม ผลปรากฏดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัยของประชาชนกอนและหลังเขารวมกิจกรรม
รายการ

*

กอนเขารวม
Mean
S.D.

หลังเขารวม
Mean
S.D.

t

P-value

พฤติกรรมเตรียมการขับขี่

54.3

11.7

63.3

6.1

14.2* <.000

พฤติกรรมระมัดระวังขณะขับขี่

57.0

10.5

64.3

5.8

12.4* <.000

พฤติกรรมเคารพกฎจราจร

61.2

11.0

70.3

6.3

14.8* <.000

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 3 พบวา กอนและหลังเขารวมกิจกรรมประชาชนมีพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัยแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประชาชนที่เขารวมกิจกรรมในการสงเสริมพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัยของแกนนํา พบวา
โดยรวม ประชาชนมีพฤติกรรมเตรียมการขับขี่ หลังการเขารวมกิจกรรมมีคาเฉลี่ยสูงกวากอนเขารวมกิจกรรม (Mean = 63.3
และ 54.3) มีพฤติกรรมระมัดระวังขณะขับขี่ หลังการเขารวมกิจกรรมมีคาเฉลี่ยสูงกวากอนเขารวมกิจกรรม (Mean = 64.3 และ
57.0) และมีพฤติกรรมเคารพกฎจราจรหลังการเขารวมกิจกรรมมีคาเฉลี่ยสูงกวากอนเขารวมกิจกรรม (Mean = 70.3 และ 61.2)
สรุปและอภิปรายผล
1. ผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองจังหวัดเลยที่เกี่ยวของกับการสงเสริมพฤติกรรมการขับขี่อยาง
ปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลเมือง จังหวัดเลย โดยการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับสงเสริม
พฤติ กรรมการขั บ ขี่ อย างปลอดภั ย ของประชาชนในพื้ นที่ รั บ ผิ ด ชอบขององคการบริ ห ารส วนตํ าบลเมืองจัง หวัด เลย จากการ
สัมภาษณเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโดยตรง คือ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พบวา ในแตละปมีการจัดทําโครงการ
ปองกันอุบัติเหตุจากการจราจรเฉพาะในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ซึ่งเปนการทําตามนโยบายของจังหวัด และกิจกรรมที่จัด
คือ การใหบริการเครื่องดื่ม เชน กาแฟ ในเต็นท เฉพาะเวลาที่กําหนดเทานั้น สวนกิจกรรมในชวงเวลาอื่น ๆ ไมคอยไดมีการจัด
กิจกรรม ทั้งนี้อาจเปนเพราะหนวยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ คือ หนวยงานที่ทํางานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การ
จัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการดําเนินการอื่น ๆ ที่เปนภาระประจํามากอยูแลว การทํากิจกรรมเพื่อ
ปองกันอุบัติเหตุจากการจราจรจึงไมตอเนื่อง ยอมสงผลตอปญหาในการปองกันอุบัติเหตุจากการจราจรได เปนไปตามที่ สุดเขตต
เข็มไทย (2540 : บทคัดยอ) พบวา สวนของการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ในการทํากฎหมายที่วาดวยการสาธารณสุขมาบังคับใชอยู
ในเกณฑที่ตองปรับปรุง มีคาเฉลี่ยเพียงรอยละ 51.7 การจัดทําแผนงานหรือโครงการจะเนนหนักที่โครงสรางพื้นฐานมากกวา เมื่อ
เปนเชนนี้ชี้ใหเ ห็นวางบประมาณสวนใหญถูกนําไปใชเพื่อพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกที่เปนปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตของ
ประชาชนมากกวาการจัดทํากิจกรรมที่ใชเพื่อสงเสริมพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัยของประชาชน
2. ผลที่เกิดจากชุดฝกแกนนําในการสงเสริมพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัยที่มีตอแกนนํา ดานความรูเกี่ยวกับการขับขี่
อยางปลอดภัย ผูไดรับการฝกอบรม คือ นักศึกษาที่ไดรับการฝกอบรมโดยใชชุดฝกแกนนําในการสงเสริมพฤติกรรมการขับขี่อยาง
ปลอดภัย โดยภาพรวมหลังการฝกอบรม แกนนํามีความรูเกี่ยวกับการขับขี่อยางปลอดภัยเพิ่มขึ้นจากกอนฝกอบรม พิจารณาจาก
การตอบถูกมากขึ้น (รอยละ 70.4  59.5) ซึ่งมีคาแตกตางกัน รอยละ 10.8 แสดงวาการฝกอบรมสามารถพัฒนาความรูเกี่ยวกับ
การขับขี่อยางปลอดภัยได เพราะการฝกอบรมทําใหมีผูเขาการฝกอบรมไดเรียนรูเรื่องพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัยเพิ่มขึ้น ซึ่ง
ในการฝกอบรมครั้งนี้ไดใชวิธีการที่หลากหลาย อาทิ การใชกระบวนการกลุม การแลกเรียนรูรวมกัน การใหความรูตาง ๆ ผลที่พบ
ในครั้งนี้สอดคลองกับรายงานการวิจัยของสุภาวดี พุทธลอด (2542) พบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีความรูเรื่องกฎจราจร
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และการขั บ ขี่ ที่ ป ลอดภั ย การรั บ รู ค วามรุ นแรง การรั บ รู โ อกาสเสี่ ย งของอุ บั ติ เ หตุ จ ากรถจั กรยานยนต มี ค วามคาดหวัง ใน
ความสามารถของตน ความคาดหวังในประสิทธิภาพของการตอบสนองตอพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตที่ปลอดภัย และมี
พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตดีกวากอนการทดลองและดีกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และดานทัศนคติที่มี
ตอการขับขี่อยางปลอดภัยในครั้งนี้ พบวา หลังการฝกอบรมแกนนํามีทัศนคติที่มีตอการขับขี่อยางปลอดภัยสูงกวากอนการฝก โดย
พิจารณาจากคาเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น (Mean = 63.7 และ 57.17) ซึ่งกอนและหลังการฝกอบรมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับรายงานการวิจัยของวสันต บุญหนุน (2546) พบวา ปจจัยทางจิตลักษณะ ไดแก ทัศนคติตอการใช
หมวกนิ ร ภั ย ในกลุ ม ผู ขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต รั บ จ างมี ค วามสั ม พั น ธท างบวกกั บ พฤติ ก รรมการใช ห มวกนิ ร ภั ย ในกลุ ม ผู ขั บ ขี่
รถจักรยานยนตรับจางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และตัวแปรที่สามารถรวมกันทํานายการใชหมวกนิรภัยในกลุมผูขับขี่
รถจักรยานยนตรับจาง ไดแก ทัศนคติตอการใชหมวกนิรภัย
3. ผลที่เกิดจากชุดฝกแกนนําในการสงเสริมพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัยที่มีตอประชาชน พบวา ประชาชนที่เขา
รวมกิจกรรมในการสงเสริมพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัยกอนและหลังเขารวมกิจกรรม ประชาชนมีพฤติกรรมการขับขี่อยาง
ปลอดภัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยประชาชนที่เขารวมกิจกรรมในการสงเสริมพฤติกรรมการขับขี่อยาง
ปลอดภัยของแกนนํา พบวา โดยรวมประชาชนมีพฤติกรรมเตรียมการขับขี่ พฤติกรรมระมัดระวังขณะขับขี่ และพฤติกรรมเคารพ
กฎจราจรหลั งการเขาร วมกิจกรรมมีคาเฉลี่ยสู งกวากอนเขารวมกิจกรรม อาจเปนเพราะในแตละปหนวยงานที่รับ ผิดชอบมีการ
รณรงคเรื่องการปองกันอุบัติจากการจราจร ประชาชนจึงสนใจที่เขารวมเพราะพิจารณาวาการปองกันอุบัติเหตุสงผลดีตอตนเอง
และชุมชน ประกอบกับประชาชนที่เขารวมกิจกรรมยังไดรับความรูจากแกนนําเรื่องการเตรียมการขับขี่ การระมัดระวังขณะขับขี่
การเคารพกฎจราจร ที่เปนประโยชนในการใชรถใชถนน เพราะถาประชาชนขาดความรูเกี่ยวกับการขับขี่อยางปลอดภัย อาจเปน
สาเหตุที่กอใหเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรได ดังปรากฏขาวอุบัติเหตุจากการจราจรใหเห็นในปจจุบันที่นับวันจะทวีความรุนแรงและ
เพิ่มจํานวนมากขึ้น สอดคลองกับสุกัญญา เพชรเหมือน และคณะ (2552) พบวา การฝกอบรมการขับขี่ยานพาหนะอยางปลอดภัย
ในแตละกลุมมีความแตกตางดานความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขับขี่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความสัมพันธ
ระหวางความรู เ กี่ย วกับ ความปลอดภั ย ในการขั บ ขี่ ย านพาหนะมี ค วามสั ม พั นธกับ เจตคติ เ กี่ยวกับ ความปลอดภั ย ในการขั บ ขี่
ยานพาหนะอยางปลอดภัยของพนักงานภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1. หลังการฝกอบรมดวยชุดฝกแกนนําในการสงเสริมพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัย ทําใหแกนนํามีความรูและทัศนคติ
ตอการขับขี่อยางปลอดภัยดีกวากอนการฝกอบรม แสดงใหเห็นวาการฝกอบรมสามารถพัฒนาศักยภาพแกนนําได ดังนั้นองคการ
บริหารสวนตําบลเมือง และหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรสงเสริม สนับสนุน หรือจัดสรรงบประมาณ หรือจัดทําโครงการฝกอบรม
เกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุใหแกประชาชนกลุมตาง ๆ เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันปญหาหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น
จากอบุติเหตุในการจราจร และถาจะพิจารณาชุดฝกแกนนําที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ที่ใชเวลาในการฝกอบรม 1 วัน เนื่องจากแกนนํา
เปนนักศึกษาที่มีเวลาวางไมคอยตรงกัน อาจเพิ่มจํานวนวันในการฝกแกนนํากลุมอื่น ๆ โดยเพิ่มกิจกรรมการสรางเสริมทัศนคติที่มี
ตอการขับขี่อยางปลอดภัย และเทคนิคในการถายทอดความรูและกิจกรรมที่ใชรณรงคที่หลากหลาย เพื่อใหแกนนํามีความรูและ
ประสบการณมากขึ้น
2. เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัยของประชาชนที่เขารวมกิจกรรมในการสงเสริมพฤติกรรมการขับขี่
อยางปลอดภัย หลังการเขารวมกิจกรรม พบวา ประชาชนมีพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัยสูงกวากอนการเขารวม ประกอบดวย
พฤติกรรมเตรียมการขับขี่ พฤติกรรมระมัดระวังขณะขับขี่ พฤติกรรมเคารพกฎจราจร โดยกอนและหลังการเขารวมกิจกรรมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น ถาองคการบริหารสวนตําบลเมือง จังหวัดเลย หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ
ควรสง เสริม สนับ สนุน ใหหนวยงานตาง ๆ อาทิ สถาบันทางการศึกษาเขามาจัดกิจกรรม เพื่อรณรงค การป องกับ อุบัติเ หตุจาก
การจราจรอยางตอเนื่อง และถาเปนไปไดอาจมีการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการเพิ่มเติม หรือไมก็มีสวนรวมในการอํานวย
ความสะดวกใหหนวยงานตาง ๆ ในฐานะเจาของพื้นที่ในการรณรงคเรื่องความปลอดภัยบนทองถนน เพื่อรวมกันปองกันอุบัติเหตุ
จากการจราจร
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2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึ กษาเรื่ องการพั ฒนาแกนนําในการสง เสริมพฤติกรรมการขับ ขี่อยางปลอดภั ยของประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลเมือง จังหวัดเลย โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติมจากวิธีการสัมภาษณ
2. ควรมีการศึกษาเรื่องการพัฒนาแกนนําในการสง เสริ มพฤติ กรรมการขับ ขี่อย างปลอดภั ยของประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลอื่น ๆ ในจังหวัดเลย เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนในการวางแผนดําเนินงานปองกัน
อุบัติเหตุตอไป
3. ควรมีการศึกษาเรื่องการพัฒนาแกนนําในการสงเสริมพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อื่น ๆ
ทั้งในจังหวัดเลย และจังหวัดใกลเคียง จะทําใหมองเห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้น
4. ควรมีการศึกษาเรื่องการพัฒนาแกนนําในการสงเสริมพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อื่น ๆ
ทั้งในจังหวัดเลย และจังหวัดใกลเคียง ในกลุมตัวอยางที่หลากหลาย เพราะการฝกอบรมแกนนําในการวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษา
ซึ่งอาจจะศึกษาโดยใชกลุมตัวอยางอื่น ๆ ไดแก นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประชาชนทั่วไป เพราะทุกคนในชุมชนมีโอกาสเสี่ยง
ในการประสบอุบัติเหตุจากการจราจร
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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อหาแนวทางการวางแผนกลยุทธเพื่อการลงทุนโครงการพลังงานแสงอาทิตยใน
ประเทศกัมพูชา เนื่องจากประเทศกัมพูชามีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยในระดับสูง แตยังมีการลงทุนคอนขางต่ํา วิธีการวิจัย
เริ่มจากการเก็บรวมรวมขอมูลทุติยภูมิแลวนํามาวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจดวยวิธี PESTLE Analysis วิเคราะหจุดแข็ง
วิเคราะห จุดแข็ งจุด ออนโอกาสและอุปสรรคด วยวิธี SWOT Analysis และนําไปวิเคราะหกลยุทธทางธุรกิจดวยวิธี TOWS
Matrix เพื่อใชเปนแนวทางการวางแผนกลยุทธธุรกิจที่บริษัทไทยจะเขาไปลงทุนในประเทศกัมพูชา โดยหากใชกลยุทธเชิงรุก
จะเนนเขาลงทุนกอสรางโครงการพลังงานแสงอาทิตย/โซลารฟารม เขาลงทุนสายสงกําลังไฟฟาขนาดกลางและต่ํา และสงเสริม
การจางงานและพัฒนาชุมชนในพื้นที่โดยรอบโครงการพลังงานแสงอาทิตย/โซลารฟารม ในขณะที่การตามกลยุทธเชิงแกไข จะ
เนนรวมลงทุนกับผูผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย หรือหากดําเนินการตามกลยุทธเชิงรับ ควรสรางและรวมทุน
กับพันธมิตรรวมทุนในพื้นที่ และถาดําเนินการตามกลยุทธเชิงปองกัน ควรเนนสนับสนุนและรวมพัฒนาโครงการไฟฟาในชนบท
ของภาครัฐ ซึ่งกลยุทธทั้งหมดนี้สามารถนํามาบูรณาการรวมกันเพื่อใหบริษัทไทยสามารถรุกธุรกิจผลิตไฟฟาในกัมพูชาไดอยางมี
ประสิทธิผล
คําสําคัญ: พลังงานแสงอาทิตย, กัมพูชา, การวิเคราะหสภาพแวดลอม, การวิเคราะหจุดแข็งจุดออนโอกาสและอุปสรรค, การ
วิเคราะหกลยุทธทางธุรกิจ
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Abstract
The purpose of this research is to set a strategic planning guideline for solar power investment in
Cambodia. Because Cambodia has high solar power potential but relatively low investment. The
methodology involves gathering secondary data to analyze the business environment using PESTLE
Analysis, followed by the analysis of strengths, weaknesses, opportunities, and threat by SWOT Analysis
and finally, the proposal of business strategies by TOWS Matrix. The results can be used as a strategic
planning guideline for Thai companies to invest in Cambodia. The Strengths-Opportunities Strategies (SO
Strategies) is focused on the investment in solar farms and medium and small voltage transmission lines
and the support of local employment and communities. Meanwhile, Weakness-Opportunities Strategy (WO
Strategy) involves joint development in solar technology with manufacturers. In addition, WeaknessesThreats Strategy (WT Strategy) includes the collaboration with local partners to jointly invest in solar
farms, and finally Strengths-Threats Strategy (ST Strategy) is focused on supporting and coordinating with
the government in the rural electricity projects.
Keywords: Solar, Cambodia, PESTLE Analysis, SWOT Analysis, TOWS Matrix
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บทนํา
จากการดําเนินธุรกิจไฟฟาในประเทศไทยที่มีแนวโนมเปนไปไดยากขึ้น ทั้งกระแสคัดคานการกอสรางโรงไฟฟาในภาคใต
ปญหาการพัฒนาโครงการพลังงานลมในพื้นที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และอัตราการรับซื้อไฟฟาจาก
พลังงานหมุนเวียนในรูปแบบผสมผสานสําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็กที่ใชรูปแบบการเปดประมูลแขงขันดานราคาที่ภาคเอกชน
หลายแหงยังมีความกังวล ประกอบกับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางเปนทางการเมื่อป 2558 ซึ่งเอื้อประโยชนตอ
การโยกยายแรงงานและเงินทุนไดอยางเสรีมากขึ้น ความสมบูรณทางทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งมาตรการกระตุนเพื่อดึงดูดการ
ลงทุนจากนักลงทุนตางประเทศทั้งในและนอกกลุมประเทศอาเซียน บริษัทผลิตไฟฟาเอกชนในประเทศจึงไดเล็งเห็นโอกาสการ
ขยายการลงทุนโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิเคราะหจากมุมมองของบริษัทผลิตไฟฟาเอกชนไทย
ในประเทศไทย ที่มีความประสงคจะขยายการลงทุนในตางประเทศ โดยจะเนนโครงการพลังงานแสงอาทิตยในเชิงพาณิชยดวย
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยอาทิตยขนาดใหญ (Utility-scale solar systems หรือ Solar farm) โดยการวิจัยนี้ จะวิเคราะห
ถึงศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย โดยศึกษาเฉพาะประเทศกัมพูชา เนื่องจากเศรษฐกิจมีอัตราเติบโตอยางตอเนื่อง ทําใหมีความ
ตองการใชไฟฟ าเพิ่มขึ้น ประกอบกับประชาชนยังเขาถึงการใชไฟฟาต่ําเพียงรอยละ 48 ซึ่ง เปนโอกาสในการเขาลงทุนและ
พัฒนาของบริษัทผลิตไฟฟาเอกชนไทยของไทย
การวิเคราะหความเหมาะสมในการกําหนดแนวทางการวางแผนกลยุทธไดศึกษาจากทั้งบทความวิชาการและสารนิพนธ
ที่เกี่ยวของ สามารถแบงเปน 2 ระดับ ประกอบดวย 1) ระดับมหภาค (Macro) เชน Xunpeng Shi (2016) ไดศึกษาถึงการใช
เครื่ องมื อ SWOT Analysis และ SWOT matrix เพื่อประเมินจุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) โอกาส
(Opportunities) และอุ ป สรรค (Threats) ที่ เ กี่ย วข องกั บ ธุร กิจพลั ง งานหมุ นเวีย นในภู มิ ภ าคอาเซีย น พบวา จุด แข็ ง
(Strengths) คือ มีท รัพ ยากรพลัง งานคารบ อนต่ําอยูเ ปนจํานวนมาก ในขณะที่ จุดออน (Weaknesses) คื อ อุดมไปดวย
ทรัพยากรประเภทฟอสซิล ทําใหภาครัฐสงเสริมในระดับต่ํา สําหรับโอกาส (Opportunities) ประกอบดวย ดีมานดพลังงาน
หมุนเวียนเติบโตอยางตอเนื่อง มีชองวางระหวางดีมานดและซัพพลาย รวมทั้งการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economics Community ; AEC) ที่มีขึ้น และอุปสรรค (Threats) ที่เกิดขึ้น อาทิเชน ตลาดและโครงขายพลังงานหมุนเวียนมี
ความออนไหว ตองพิจารณากรอบความมั่นคงทางพลังงานในระดับประเทศ และมีการอุดหนุนพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิส และ
เมื่อนําไปวิเคราะห TOWS Matrix ไดขอสรุปดังนี้ กลยุทธ SO (SO Strategies) กลาวคือ จะตองมีการสนับสนุนพลังงาน
หมุนเวียน มีการปรับปรุงการเชื่อมโยงและรวมกลุมตลาดพลังานขึ้น ในขณะที่กลยุทธ WO (WO Strategies) เห็นวา ควร
สนับสนุนใหเกิดพลังงานที่มีประสิทธิภาพ และใชเชื้อเพลิงฟอสซิลสะอาด สําหรับกลยุทธ ST (ST Strategies) เนนใหเกิดกําลัง
การผลิตติดตั้งในระดับประเทศ เลื่อนกรอบความมั่นคงทางพลังงานในระดับประเทศออกไป และสรางความเชื่อถือทางการ
เมือง นอกจากนี้ กลยุทธ WT (WT Strategies) ยังเห็นควรใหปฏิรูปการอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิล และมุงเนนใหเกิดความรวม
ใจในการพัฒนาระดับประเทศ และ 2) ระดั บ จุล ภาค (Micro) วริ ศ เดชะจินดา (2557) การศึ กษานี้มี วัต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ
วิเคราะหโอกาสและศึกษาความเปนไปไดในการทําธุรกิจการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในประเทศกัมพูชา ของบริษัท
โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) (GPSC) โดยผลการวิเ คราะห SWOT Analysis ได ขอสรุ ป ดัง นี้ จุดแข็ ง
(Strengths) คือ บริษัทฯ มีความมั่นคงทางการเงินและมีองคความรูและประสบการณในการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
ในขณะที่จุดออน (Weaknesses) คือ หากบริษัทฯ เขาไปลงทุนในประเทศกัมพูชา จะเกิดปญหาการสื่อสารภาษาเขมร โดย
โครงการจําเปนตองใชผูควบคุมงานในทองที่ ซึ่งจะทําใหงานออกมาลาชาและเกิดความผิดพลาดได นอกจากนี้ ขั้นตอนในการ
คัดเลือกโครงการในการลงทุนใชเวลาในการพิจารณาหลายเดือน จึงตัดสินใจไดลาชากวาบริษัทคูแขงขันรายอื่น อีกทั้ง บริษัทฯ
เปนบริษัทฯ ในกลุม ปตท. และเพิ่งเปดดําเนินการในป 2556 จึงอาจถูกมองวา ขาดประสบการณทางดานโรงไฟฟา สําหรับ
โอกาส (Opportunities) ประกอบดวย ความตองการไฟฟาในประเทศกัมพูชาเติบโตสูงขึ้น มีการขาดแคลนไฟฟาในชวง Peak
Demand อีกทั้งยังมีการตอตานโรงไฟฟาประเภทอื่นทั้งถานหินและพลังน้ํา ทําใหรัฐบาลอาจหันมาใหการสนับสนุนโรงไฟฟา
ประเภทอื่นทดแทน ซึ่งเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยถูกพัฒนามากขึ้น พรอมกันนี้ ในบางพื้นที่ คาไฟฟามี
อัตราคอนขางสูง ซึ่งถือวาใกลเคี ยงหรือสูงกวาคาไฟฟาแบบ Feed-in-Tariff ของประเทศไทย และอุปสรรค (Threats) ที่
เกิด ขึ้น อาทิ เ ช น นโยบายรัฐ บาลยั ง ไม ร องรั บ การผลิ ตไฟฟ าจากพลั ง งานแสงอาทิต ย อยางชัด เจนและระบบไฟฟ ายัง ไม มี
เสถีย รภาพเพี ยงพอ และตุ ลย โตวิจักนุกูล (2558) ใช PEST Analysis เปนเครื่ องมื อวิเ คราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอม ผลการศึกษามี ดังตอไปนี้ 1) P (Political Factors) หรือปจจัยทางการเมือง คือ คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ กระทรวงพลังงาน ไดกําหนดนโยบายพลังงานประเทศ โดยมีเปาหมายเพื่อจัดหาพลังงานใหเพียงพอกับความ
ตองการ สงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางประหยัด สงเสริมใหเกิดการแขงขัน และปองกันแกไขทางดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น
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จากการใชพลังงาน 2) E (Economic Factors) หรือปจจัยทางเศรษฐกิจ คือ จากการประมาณสถานการณทางเศรษฐกิจในป
2558 โดยสํานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คาดวาเศรษฐกิจมีแนวโนมขยายตัวในชวงรอยละ 2.7 –
3.2 โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการใชจายและการลงทุนของภาครัฐเพื่อใหเปนไปตามแผน 3) S (Sociocultural Factors) หรือ
ปจจัย ทางการสัง คมและวัฒ นธรรม คื อ สัง คมมีแ นวโนมการใชไ ฟฟาเพิ่มขึ้ น อันเนื่องจากจํานวนประชากร สภาพอากาศที่
เปลี่ ยนแปลง ซึ่งคาดวาจะส งผลตอการสร างโรงไฟฟาเพิ่ มขึ้นใหเ พีย งพอตอความตองการใช ไฟฟา 4) T (Technological
Factors) หรือปจจัยทางเทคโนโลยี คือ เครื่องกําเนิดไฟฟาที่มีใชอยูหลากหลายประเภท เชน กังหันนํา กังหันกาซ รวมทั้ง
แนวโนม เทคโนโลยีส ะอาด เนื่องจากการคํานึงถึง สิ่งแวดล อมทางธรรมชาติ โดยสรุ ปพบวา ปจจัยทางการเมื อง สังคมและ
วัฒนธรรม รวมทั้งเทคโนโลยีเปนโอกาสสําหรับบริษัทใหบริการโรงไฟฟา มีเพียงปจจัยทางเศรษฐกิจเทานั้นที่เปนอุปสรรคตอ
ธุรกิจ ซึ่งสามารถนําไปพัฒนาแผนธุรกิจสําหรับบริษัทใหบริการโรงไฟฟาในลําดับตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษานโยบายและแผนพลังงานไฟฟาจากพลังงานในประเทศกัมพูชา
2. เพื่อศึกษาแนวทางวางแผนกลยุทธเพื่อการลงทุนระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยของบริษัทเอกชนไทยใน
ประเทศกัมพูชา
ระเบียบวิธีวิจัย
1. เก็บรวบรวมข อมูลขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณจากแหลงขอมูลทั้งในและ
ตางประเทศ อาทิเชน งานวิจัย สารนิพนธ วารสารเผยแพรที่เกี่ยวของ รายงานและขอมูลจากหนวยงานราชการ/รัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ
2. วิเคราะหขอมูล โดยใชเครื่องมือที่ใชในการวิจัยนโยบายและปจจัยพื้นฐานที่จําเปนตอการขยายการลงทุนระบบผลิต
ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในประเทศกัมพูชา ดังนี้
2.1 PESTLE Analysis เป นเครื่ องมื อวิเ คราะห แ นวโนม การเปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล อมทางสั ง คม 6 ด าน
ประกอบดวย 1) P (Political Factors) หรือปจจัยทางการเมือง 2) E (Economic Factors) หรือปจจัยทางเศรษฐกิจ 3) S
(Sociocultural Factors) หรือปจจัยทางการสังคมและวัฒนธรรม 4) T (Technological Factors) หรือปจจัยทางเทคโนโลยี
5) L (Legal Factors) หรือปจจัยทางกฎหมาย และ 6) E (Environmental Factors) หรือปจจัยสภาพแวดลอม
2.2 SWOT Analysis เปนการวิเคราะหสถานการณ เพื่อตรวจสอบจุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats)
2.3 TOWS Matrix เป นการนําจุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และ
อุป สรรค (Threats) มาวิเ คราะห เ พื่ อหากลยุ ท ธข ยายการลงทุ น 4 รู ป แบบ ซึ่ง ประกอบด วย (1) กลยุท ธเ ชิ ง รุ ก (SO
Strategies) (2) กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategies) (3) กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy) และ (4) กลยุ ทธเชิงรับ (WT
Strategies)
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ภาพที่ 1 ภาพวิธีการวิจัย
ที่มา : ผูวิจัย
ผลการวิจัย
จากการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิทั้งรายงาน บทความและการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ สามารถสรุปผลการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจดวยวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจดวยวิธี PESTLE Analysis ผลการวิเคราะหจุดแข็ง
วิเคราะหจุดแข็งจุดออนโอกาสและอุปสรรคดวยวิธี SWOT Analysis และกลยุทธทางธุรกิจดวยวิธี TOWS Matrix ไดดังนี้
การวิเคราะห PESTLE Analysis เปนการวิเคราะหปจจัยแวดลอมที่เกี่ยวของกับพลังงานแสงอาทิตยในประเทศกัมพูชา
1) ปจจัยทางการเมือง (P : Political Factors)
จํา นวนสถาบั น และองค กรที่ ส นับ สนุน ยั ง ไม เ พี ย งพอ ทั้ ง ทางด า นการบริ ห ารจั ด การ หน วยงานที่ บู ร ณการ
แนวความคิด ทางด านการใชพลั งงานและสาขาที่เ กี่ยวข อง หนวยงานวางแผนด านเทคโนโลยีพลัง งานหมุ นเวีย น หนวยงาน
ดําเนินงานและซอมบํารุง รวมทั้งหนวยงานจัดหาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมและมีขนาดเล็กใหแกครัวเรือนและ
องคกรระดับกลาง ซึ่งการจัดการดานพลังงานของผูมีสวนไดเสียในระดับจังหวัดขาดความรวมมือกัน โดยหนวยงานของภาครัฐ
ขาดแคลนทรัพยากรและความสามารถในการวางแผนการดําเนินงานและซอมบํารุงระบบพลังงานหมุนเวียน รวมถึงขาดการ
ประสานงานดานเปาหมายพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ชนบทที่หางไกล
2) ปจจัยทางเศรษฐกิจ (E : Economic Factors)
รัฐบาลไดปรับโครงสรางเศรษฐกิจมาสูเศรษฐกิจแบบเปด (Open Economy) ซึ่งเนนการกระจายอํานาจมากขึ้น
โดยมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ) ทั่วประเทศกวา 30 แหง ทั้งนี้ ประเทศจีนเปนประเทศที่เขามา
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ลงทุนโดยตรงมากขึ้น สําหรับ การเข าถึ งแหลง เงิ นทุ นและเงินกูยื มอัต ราดอกเบี้ ยต่ํ าขององคกรผลิ ต ไฟฟ าในชนบท (Rural
Electricity Enterprise : REEs) เปนไปอยางจํากัด ทําใหผูประกอบการธุรกิจไฟฟาที่ตองการขยายสายสง จําเปนตองกูยืมจาก
ธนาคารพาณิชยในอัตราดอกเบี้ยที่สูง ซึ่งตองใชโครงการและโครงสรางทางการเงินขององคกรเปนเครื่องค้ําประกัน โดยสวน
ใหญไมสามารถจายคืนเงินกูและไมสามารถขยายสายสงได แมวา จะมีผูใชที่สามารถจายคาธรรมเนียมการเชื่อมตอได โดย
คาใชจายในการลงทุนโครงการพลังงานหมุนเวียนคอนขางสูง โดยเฉพาะภาษีนําเขาอุปกรณโรงไฟฟา และขาดการสนับสนุน
ทางดานแหลงเงินทุนและมาตรการจูงใจในการเขามาพัฒนาโครงการ โดยมีแนวโนมวา อัตราการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟา
อาจต่ํากวาตนทุนที่ตองจายจากการเขามาลงทุนในประเทศกัมพูชา นอกจากนี้ อง ค ก รจํ า ห น า ยไ ฟฟ าใ นช นบ ท ( Rural
Electricity Enterprise : REEs) เปนบริษัทเอกชนไดรับอนุญาตใหลงทุนโครงการไฟฟาขนาดเล็ก โดยเปนทั้งเจาของและ
ดําเนินการในพื้นที่ อีกทั้งราคาคาไฟฟาขึ้นอยูกับความผันผวนของประเภทเชื้อเพลิง ทําใหอัตราคาไฟฟามีราคาแพง ในสวนของ
คาไฟฟ า สามารถแบ งออกไดเ ปน 2 ประเภท ประกอบดวย ราคารั บซื้อไฟฟาจากผูผ ลิต ไฟฟ า แตกตางกันไปตามต นทุ น
เชื้อเพลิงและคาใชจายในการจัดจําหนายที่เปลี่ยนแปลงไป และราคาขายไฟฟาใหผูใชไฟฟา สามารถแบงตามชวงการใขไฟฟา
ประเภทสายสงที่เชื่อมตอ ประเภทของผูใชไฟฟา พื้นที่ที่ใหบริการไฟฟาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3) ปจจัยทางการสังคมและวัฒนธรรม (S : Sociocultural Factors)
พื้นที่ห างไกลในชนบทยังขาดการพัฒ นาระบบจัดการขอมูล การตรวจสอบไมมีความต อเนื่อง รวมถึง กรอบการ
ประเมินผลไมมีความชัดเจน ทําใหขอมูลพลังงานหมุนเวียนที่จะนํามาใชวิเคราะหและประมวลผลมีการเก็บรวบรวมอยางจํากัด
อีกทั้งประชาชนขาดการตระหนักถึงการใชพลังงานและอนุรักษแหลงพลังงานหมุนเวียนอยางมีประสิทธิภาพ และสถาบันที่ดูแล
ทางดานสังคมและสิ่งแวดลอมมีไมเพียงพอ
4) ปจจัยทางเทคโนโลยี (T : Technological Factors)
กัมพูชายังประสบปญหาความพรอมของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยเฉพาะระบบจายไฟฟายังไมคลอบคลุมใน
พื้นที่หางไกล ทําใหประชาชนบางสวนตองใชไฟฟาจากเชื้อเพลิงประเภทอื่น เชน แบตเตอรี่ รถยนต อีกทั้งภาคเอกชนอยาง
โรงงานจําเปนตองนําเขาไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน หรือผูประกอบการจัดหาไฟฟาและผูผลิตไฟฟาเอกชนขาดองคความรู ทํา
ใหไมยอมรับของเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนแบบใหมๆ โครงการพลังงานหมุนเวียนมีกําลังการผลิตไฟฟาต่ํากวาเชื้อเพลิง
ฟอสซิลประเภทอื่น อีกทั้งยังขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงทางฤดูกาล ซึ่งเปนประเด็นตอความนาเชื่อถือในการพัฒนาโครงการ
โดยที่ผานมา ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) สนับสนุนการกอสรางสายสงไปยังสาธารณะและ
ภาคเอกชนทั้งขนาด 230 และ 115 กิโลโวลต เชื่อมตอมายังประเทศเวียดนาม ไทยและภายในประเทศกัมพูชา แตอยางไรก็ดี
ยังไมเพียงพอตอความตองการที่เพิ่มขึ้น โดยยังขาดแคลนสายสงไฟฟากําลังขนาดกลางและต่ํา เพื่อสงตอไปยังผูใชไฟฟา
5) ปจจัยทางกฎหมาย (L : Legal Factors)
สําหรับกฎหมายทั่วไป โดยเฉพาะกฎหมายวาดวยการลงทุน ฉบับแกไข พ.ศ. 2546 (Law the Amendment to
the Law on Investment, 2003) อนุญาตใหนักลงทุนตางชาติสามารถทํากิจการในรูปแบบการลงทุน ประกอบดวย กิจการที่
ใชเ งินลงทุนของนักลงทุนตางชาติ รอยละ 100 กิจการที่เกิดจากการรวมทุน (Joint Venture : JV) กิจการแบบ Build
Operate Transfer (BOT) กิจการแบบ Business Cooperation Contract (BCC) และกิจการลงทุนอื่นๆ ที่ไดรับอนุญาต
ตามกฎหมาย และฎหมายไฟฟา ตามกฎหมายการไฟฟา (2001) มีการจัดตั้งองคกรกํากับดูแลอิสระการเปดเสรีการกอสราง
และการจัดจําหนาย และอํานวยความสะดวกในการมี สวนร วมของภาคเอกชน ทั้ งองค กรจําหนายไฟฟาในชนบท (Rural
Electricity Enterprise : REEs) ไฟฟาเอกชนและนักลงทุนชาวตางชาติ โดยเนนกระตุนการลงทุนในพลังน้ําและพัฒนาระบบ
โครงขายสายสงไฟฟาแรงสูง แตอยางไรก็ดี โครงสรางตลาดพลังงานหมุนเวียนอยูในชวงเริ่มตน โดยยังขาดนโยบายและกรอบ
การกํากับดู แ ลที่ เหมาะสม อีกทั้ ง ยัง ขาดมาตรการจูง ใจในการลงทุน โดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟาพลัง งานลม นอกจากนี้
สําหรับโครงการที่ไดรับการอนุมัติไมมีกฎหมายกํากับดูแลตอเนื่องที่ชัดเจน เนื่องจากอัตราภาษีในการผลิตไฟฟาอยูในระดับสูง
ทําใหครัวเรือนไมสามารถเขาถึงการใชไฟฟาได ขาดการสนับสนุนและมาตรการจูงใจทางดานการลงทุนจากภาครัฐบาล รวมทั้ง
ความคืบหนาในการรางและการอนุมัติของกฎหมายและนโยบายเปนไปอยางลาชา โดยไมสามารถปรับเพิ่มอัตรารับซื้อหรือลด
ตนทุนในการผลิตไฟฟาไดอยางทันทวงที
6) ปจจัยสภาพแวดลอม (E : Environmental Factors)
ประเทศกัมพูชามีสภาพอากาศแบบมรสุมเขตรอน โดยมีอุณภูมิเฉลี่ย 20-36 องศาเซลเซียส โดยฤดูรอนเริ่มตั้งแต
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน ทั้งนี้ ในดานนโยบายสิ่งแวดลอมของประเทศกัมพูชาอยูในกรอบแผนการดําเนินการลดกาซ
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เรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Actions หรือ NAMAs) เนนพัฒนาเศรษฐกิจสี
เขียวใหเติบโตไปพรอมกับสภาพแวดลอม สังคมวัฒนธรรมและการใชทรัพยากรของประเทศอยางยั่งยืน
สําหรับผลการวิเคราะห SWOT Analysis และผลการวิเคราะห TOWS Matrix ดังแสดงในตารางขางลางนี้
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห TOWS Matrix
ปจจัยภายใน (Internal Factors)

ปจจัยภายนอก (External Factors)

จุดแข็ง (Strengths)
S1 บริษัทสวนใหญเปนผูผลิตและจําหนายไฟฟ า
รายใหญของประเทศ ลงทุนทั้งในและตางประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก
S2 หลายบริ ษัท ของไทยดํ าเนินนโยบายความ
รับผิดชอบดานสิ่งแวดลอมและสังคมอยางตอเนื่อง
S3 บริษัทตางๆ ตางกระจายสัดสวนการลงทุนใน
เชื้อเพลิงประเภทตางๆ ทั้งเชื้อเพลิงฟอสซิล กาซ
ธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียนจากธรรมชาติ
S4 หลายบริ ษัท มี ผ ลประกอบการที่ ดี ทํ าให มี
กระแสเงินสดและฐานะการเงินที่มั่นคง

โอกาส (Opportunities)
กลยุทธเชิงรุก (SO Strategies)
O1 ความตองการไฟฟาในประเทศกัมพูชาเติบโตสูงขึ้น เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรเขาลงทุนกอสรางโครงการพลังงาน
O2 มีการตอตานโรงไฟฟาประเภทอื่นทั้งถานหินและพลังน้ํา ทําใหรัฐบาลอาจหันมาใหการ
แสงอาทิตย/
สนับสนุนโรงไฟฟาประเภทอื่นทดแทน
โซลารฟารม
O3 เทคโนโลยีการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยถูกพัฒนามากขึ้น
[S4, O1+O3+O4+O5+O8]
O4 บางพื้นที่คาไฟฟามีอัตราคอนขางสูง ซึ่งถือวาใกลเคียงหรือสูงกวาคาไฟฟาแบบ Feed- ยุทธศาสตรเขาลงทุนสายสงกําลังไฟฟาขนาดกลาง
in-Tariff ของประเทศไทย
และต่ํา
O5 ประเทศกัมพูชา มีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยเนื่องจากมีการฉายรังสีแสงอาทิตยอยู
[S4, O2+O6+O7]
ในระดับสูง และสภาพอากาศเปนแบบมรสุมเขตรอน
ยุทธศาสตรสงเสริมการจางงานและพัฒนาชุมชน
O6 รัฐบาลเปดใหหนวยงานในทองถิ่นดําเนินการเพื่อเขาถึงการใชไฟฟา อาทิ องคกรผลิต ในพืน้ ที่โดยรอบโครงการพลังงานแสงอาทิตย/
ไฟฟาในชนบท (Rural Electricity Enterprise : REEs) ไฟฟาเอกชน (Private Electricity :
โซลารฟารม
PEC) องคกรจําหนายไฟฟาในชนบท (Rural Electricity Enterprise : REEs) เปนตน
[S2, O2+O6+O7]
ตารางที่ 1 (ตอ)
โอกาส (Opportunities)
กลยุทธเชิงรุก (SO Strategies)

จุดออน (Weaknesses)
W1 เทคโนโลยี ส วนใหญ ที่ ห ลายบริษัท ใช
ปฏิบัติงาน เปนเทคโนโลยีขั้นสูงที่นําเขาจาก
ตางประเทศ
W2 ผู ป ฏิบั ติ งานเป นคนไทย หากเขาไป
ลงทุนในประเทศกัมพูชาอาจมีปญหาในการ
สื่ อ สารภาษาอั ง กฤษและภาษาเขมรกั บ
แรงงานในพื้นที่
W3 ขาดพันธมิตรในพื้นที่

กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategies)
ยุทธศาสตรรวมลงทุนกับผูผลิตและพัฒนา
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย
[W1, O3+O5+O8]

กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategies)

1436

O7 โครงสรางที่รัฐบาลให การสนับสนุนในพื้นที่ หางไกลและชนบทและมาตรการใหความ
ชวยเหลือการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการผลิ ตกระแสไฟฟาในชนบทหรือการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานใหมที่เกี่ยวของ
O8 นักลงทุนตางชาติสามารถลงทุนไดหลายรูปแบบ และการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จะไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี
O9 แหลง เงิ นกูมี ทั้ งธนาคารพาณิช ย ข องไทยมี ป ระสบการณใ นการให สิ นเชื่อโรงไฟฟ า
พลังงานหมุนเวียน และสถาบันการเงินตางชาติที่สนับสนุนการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน เชน
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB)
O10 ยังขาดแคลนสายสงกําลังไฟฟาขนาดกลางและต่ําเพื่อกระจายไฟฟาไปยังผูใชไฟฟา
อุปสรรค (Threats)
T1 นโยบายรัฐบาลยังไมรองรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยอยางชัดเจนและระบบ
ไฟฟายังไมมีเสถียรภาพเพียงพอ โดยไมมีอัตรารับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน (Feed-in
Tariff : FiT)
T2 สัญ ญาซื้อขายไฟฟาไมมี มาตรฐาน รวมทั้งไมมีการรับประกันการซื้อขาย ทําใหผูผลิ ต
ไฟฟาขอกูยืมเงินไดจํากัด เนื่องจากมีความเสี่ยง
T3 จํานวนสถาบันและองคกรที่สนับสนุนยังไมเพียงพอ โดยมีกรมเทคนิคการพลังงานเปน
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนเพียงหนวยงานเดียว
T4 เนื่องจากกําลังการผลิตไฟฟาในประเทศพึ่งพาพลังงานน้ําเปนสวนลําดับที่ 2 รองจาก
พลังงานความรอนรวม ดังนั้น ในหนาแลงฤดูรอน จะเกิดปญหาไฟฟาไมเพียงพอ เนื่องจาก
ขาดแคลนน้ําที่นํามาใชในการผลิต
T5 ประเทศจีนเปนประเทศที่เขามาลงทุนโดยตรงมากขึ้น
ที่มา : ผูวิจัย

กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategies)
ยุทธศาสตรสนับสนุนและรวมพัฒนาโครงการ
ไฟฟาในชนบท
ของภาครัฐ
[S1+S2+S3+S4, T1]

กลยุทธเชิงรับ (WT Strategies)
ยุทธศาสตรสรางและรวมลงทุนกับพันธมิตร
ในพื้นที่
[W2+W3, T1+T5]
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สรุปและอภิปรายผล
งานวิจัยครั้งนี้ไดผ ลการกําหนดแนวทางการวางแผนกลยุ ทธของบริ ษัทเอกชนไทย เพื่อการลงทุนโครงการพลั งงาน
แสงอาทิตยในประเทศกัมพูชา โดยเขาลงทุนกอสรางโครงการพลังงานแสงอาทิตย/โซลารฟารม เนื่องจากประเทศกัมพูชายังมี
ความตองการใชไฟฟาอยูเปนจํานวนมาก หรือเนนเขาลงทุนสายสงกําลังไฟฟาขนาดกลางและต่ํา เนื่องจากในประเทศกัมพูชา
ยังขาดระบบสายสงที่นําจายไฟฟาไปยังชนบท ในขณะที่เนนส งเสริมการจางงานและพัฒนาชุมชนในพื้นที่โดยรอบโครงการ
พลั งงานแสงอาทิ ต ย/ โซลาร ฟ าร ม เนื่องจากบริ ษัท เอกชนไทยได มี การดํ าเนินนโยบายทางด านสั งคมและสิ่ ง แวดล อมรอบ
โรงไฟฟาอยางตอเนื่อง หรือควรรวมลงทุนกับผูผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน เนื่องจากบริษัทเอกชนไทยไมไดเปนประเทศ
เจาของเทคโนโลยีและตองนําเขามาจากตางประเทศ ในทํานองเดียวกัน ควรสนับสนุนและรวมพัฒนาโครงการไฟฟาในชนบท
ของภาครัฐ เนื่องจากนโยบายของรั ฐบาลกัมพู ชาเนนสงเสริ มการเข าถึ งไฟฟาในพื้ นที่ หางไกล รวมทั้งสรางและร วมทุ นกับ
พันธมิตรในพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบทางดานภาษาและชองวางระหวางบริษัทเอกชนไทยกับประชาชนและชุมชนในทองถิ่นของ
กัมพูชา ซึ่งงานวิจัยนี้เปนการตอยอดจากงานวิจัยอื่นๆ โดยใชการวิเคราะหกลยุทธทางธุรกิจเพิ่มเติมเขามา ทําใหไดกลยุทธใน
รูปแบบตางๆ นอกเหนือจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมและการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคเทานั้น
ขอเสนอแนะ
งานวิจัยนี้เปนเพียงแนวทางการกําหนดกลยุทธเทานั้น ซึ่งสามารถนําไปตอยอดการวางแผนกลยุทธระดับองคกร ระดับ
กิจการ ระดับหนวยงาน รวมทั้งกลยุทธในระดับหนาที่ได นอกจากนี้ ยังสามารถนําไปประยุกตใชกับประเทศอื่นๆ ที่ยังไมไดวิจัย
ในครั้งนี้ ทั้งในและนอกอาเซียน รวมทั้งประยุกตใชกับธุรกิจพลังงานหรือธุรกิจประเภทอื่น
เอกสารอางอิง
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่สงเสริมการทองเที่ยวในกลุม
อาเซียน ในดานความทันสมัย เนื้อหาและขอมูล ความนาเชื่อถือ การเชื่อมโยงขอมูล การปฏิบัติงานจริง ความเปนมัลติมีเดีย
การใหขอมูล และการเขาถึงขอมูล และความคลายคลึงกันของประเทศอาเซียน
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้คือเว็บไซตหนวยงานรัฐที่ทําหนาที่สงเสริมการทองเที่ยวในกลุมอาเซียน จํานวน 10
ประเทศ โดยผูวิจัยไดนําเว็บไซตทั้ง 10 ประเทศในกลุมอาเซียนมาเปรียบเทียบในดานเนื้อหา โดยการทําตารางเปรียบเทียบ
ซึ่งใชเกณฑเปรียบเทียบเว็บไซต โดยนําแนวทางของ Everchart (1996)
ผลการวิจัยพบวา ในการเปรียบเทียบเนื้อหาเว็บไซตจํานวน 10 ประเทศในกลุมอาเซียน มีความแตกตางในดาน
เนื้อหาดังตอไปนี้ คือ (1) การเปรียบเทียบความทันสมัย (Currency) ของเว็บไซต พบวา มีจํานวน 1 เว็บไซตที่ปรากฏการ
แสดงสถิติของจํานวนการเขาใชและจํานวนผูที่กําลังใชงาน คิดเปนรอยละ 10 สวนอีก 9 เว็บไซตไมปรากฏการแสดงสถิติของ
การเขาใชและจํานวนผูที่ใชงานอยู และเว็บไซตที่การระบุวันที่ในการนําเสนอเนื้อหาของเว็บไซตมีจํานวน 7 เว็บไซต คิดเปน
รอยละ 70 สวนอีก 3 เว็บไซตไมปรากฏการระบุวันที่ในการนําเสนอเนื้อหาดังกลาวอีกดวย (2) สวนในดานเนื้อหาและขอมูล
(Content and Information) พบวาผูเยี่ยมชมเว็บไซตสามารถเขาถึงขอมูลไดมีจํานวนเปน 9 เว็บไซต คิดเปนรอยละ 90
สวนอีก 1 เว็บไซต พบวาผูเยี่ยมชมเว็บไซต ไมสามารถเขาถึงขอมูลได (3) ในดานการใหขอมูล (Treatment) พบวาในสวน
ของขอมูลสถานที่ทองเที่ยวเขาถึงไดงายและรวดเร็ว มีจํานวน 8 เว็บไซต คิดเปนรอยละ 80 และมีจํานวน 2 เว็บไซตที่เขาถึง
ยากและไมรวดเร็ว (4) ในดานความหลากหลายของขอมูล (Miscellaneous) พบวาเว็บไซตที่มีเครื่องมือสืบคนมีจํานวนทั้งสิ้น
8 เว็บ ไซต คิด เปนรอยละ 80 และอีก 2 เว็บไซตไ มมีเครื่องมือสืบค น สวนทางดานเมนูภ าษามีให เลือกมากกวา 1 ภาษา
(สําหรับชาวตางชาติ) มีจํานวนทั้งสิ้น 7 เว็บไซตที่สามารถเลือกได คิดเปนรอยละ 70 ในขณะที่ 3 เว็บไซตมีเมนูภาษาใหเลือก
1 ภาษาเทานั้นเอง และมีการถามตอบแสดงความคิดเห็นและฝากขอมูล
มีจํานวน 9 เว็บไซต คิดเปนรอยละ 90 อีก 1
เว็บไซตไมมีการตอบถามแสดงความคิดเห็นและฝากขอมูล และผลวิจัยในการเปรียบเทียบโฮมเพจของเว็บไซตหนวยงานที่
สงเสริมการทองเที่ยวที่นําเสนอภาพแรก ผลการวิจัยพบวา เว็บไซตสวนใหญนําเสนอภาพแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมทุก
เว็บไซต รองลงมาคือภาพทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและภาพแหลงทองเที่ยวเพื่อนันทนาการตามลําดับ จากการเปรียบเทียบ
เว็บไซต หนวยงานควรมีการแสดงสถิติของจํานวนการเขาใชและจํานวนผูที่กําลังใชงาน จะทําใหทราบถึงจํานวนของผูเขาชม
เว็บไซตในสัปดาหนี้มีมากหรือนอยกวาสัปดาหที่ผานมาและสามารถบอกจํานวนผูเยี่ยมชมทั้งหมด
คําสําคัญ: เนื้อหาเว็บไซต, เว็บไซตหนวยงานรัฐที่มีหนาที่สงเสริมการทองเที่ยว, เปรียบเทียบเว็บไซต

1439

Website Analysis and compare of Government Agencies responsible for
Promoting Tourism of 10 Asian Countries
Kitti Bunnum, Chompoonut Malakul, Chantha Xaiyavohan,
Kwanchai Wongwech, Patcharee Saengthong and Nipalai Sawaschatapume
Master degree of Tourism Management, Faculty of Tourism and Hospitality, Dhurakij Pundit University
email: chai23tung@hotmail.com

Abstract
The objective of this study was to compare the websites of government agencies promoting
tourism in 10 ASEAN countries in the aspect of currency, content and information, reliability, data
link, real practice, multimedia, treatment and data access.
The population of the research was government agency sites promoting tourism in 10 ASEAN countries.
The researchers used all 10 ASEAN country sites in the comparison in the aspect of content. This was
done by making a comparison table based on site comparison criteria by Everhart (1996).
From the research result, it was found that in the comparison on 10 country website content,
there were differences in the content of the following: (1) For Currency, one site showed statistics on the
number of users and number of those who are using (10%), meanwhile, other 9 sites did not show those
statistics. There are 7 sites that provide the content of the website (70 %) and the other 3 sites did not
specify the date of presentation of the content and information. (2) For Content and Information, it was
found that visitors were able to access the information with 9 sites (90 %) and another site could not be
accessed by visitors. For Treatment, it was found that 8 sites provided easy access and fast access of the
attractions (80%) and there were 2 sites that were difficult to access and quick. (4) For Miscellaneous
aspect, it was found that the 8 sites had search engines (80%) and the other 2 sites had no search
engines. Moreover, 7 sites had more than one language menu (for foreigners) (70%), while 3 sites had only
one language menu. There were 9 sites for comment function (90%) and a site had no comment
function. The results of comparison of the homepage of the travel agency websites that presented the
first image, it was found that most websites offer images of cultural sites, followed by images of historic
tourism and leisure tourism, respectively. By comparison, the agency's website should display the
statistics of the number of visits and the number of users. This will make the number of visitors this week
more or less than last week and can tell the total number of visitors.
Keywords: website content, website, government agency with travel promotion, website comparison
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บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
อิน เทอร เ น็ ต ถู ก นํา มาใช เ ป น สื่ อ ในการเผยแพร ข อมู ล ข า วสารในเวลาอัน รวดเร็ ว และได เ ข า มามี บ ทบาทใน
ชีวิตประจําวันเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ งอินเทอรเน็ตยังเปนระบบเครื อขายเปดที่ส ามารถติดตอเชื่อมโยงไดตลอด 24 ชั่วโมง จึง
สามารถเข าถึ งข อมูล ซึ่ง ประกอบด วยข อความ ภาพ และเสีย ง ที่ มี ผู นําเสนอไวโ ดยผ านรูป แบบและเนื้อหาที่ แตกตางกัน
นอกจากนั้นยังเปนที่สื่อสารแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณที่หลากหลายอีกดวย (อธิปตย คลี่สุนทร, 2542) องคกรตางๆ
ไดนําระบบอินเทอร เน็ตเข ามานําเสนอขอมูล สารสนเทศขององค กรในรู ปแบบต างๆ ได มากขึ้น มีบ ริการต างๆ มากมายที่
เกิดขึ้นบนอินเทอรเน็ต ใหกับผูที่สนใจและตองการติดตอกับองคกรในรูปแบบตางๆและยังเปนสวนหนึ่งของการประชาสัมพันธ
องคกร โดยการนําสื่อเขามาใชในการประชาสัมพันธองคกร สื่อที่จะนํามาใชนั้นจะตองถูกตองตามความเหมาะสมของแตละ
องคกร แตสวนใหญแลวสื่อที่นิยมใชในการประชาสัมพันธ คือสื่อเว็บไซต เนื่องจากเว็บไซตเปนชองทางการประชาสัมพันธและ
การติดตอสื่อสาร ที่นับวาเปนชองทางที่สําคัญที่สุดทางหนึ่งที่สามารถเขาถึงงาย และแพรหลาย ซึ่งเปนการสื่อสารแบบ TwoWay Communication และ Action ประกอบดวยขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชน ครบถวนและเปนปจจุบัน รวมทั้งเปน
ชองทางที่เปดรับฟงความคิดเห็นและแนวความคิดของผูรับบริการ รวมทั้งเปนชองทางการรับฟงขอรองเรียนตางๆ พรอมทั้ง
ตองมีบุคลากรที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง ดังนั้นเว็บไซต (Web Site) จึงเปนแหลงที่รวบรวมเว็บเพจเรื่องเดียวกัน จํานวน
มากมายหลายหนามารวมอยูดวยกันแตสิ่งหนึ่งในการเสนอเรื่องราวที่อยูบนเว็บไซตที่แตกตางไปจากโปรแกรมโทรทัศน เนื้อหา
ในนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ ดังนั้นการทํางานบนเว็บไซตจะไมมีวันสิ้นสุด โดยเราสามารถเปลี่ยนแปลงและเพิ่มสารสนเทศบน
เว็บไซตไดตลอดเวลาและ
แตละเว็บเพจมีการเชื่อมโยงกันภายในเว็บไซต หรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอื่นๆ เพื่อใหผูอาน
สามารถอานไดในเวลาอันรวดเร็ว (ปยวิท เจนกิจจาไพบูลย 2540: 4; จักรพงษ เจือจันทร 2543 : 24)
ในป จ จุ บั น เว็ บ ไซต ไ ด ก ลายเป น สื่ อ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ซึ่ ง มี บ ทบาทอย า งมากในเรื่ อ งของการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ ทั้งนี้เนื่องจากอินเทอรเน็ตเปนระบบเครือขายเปดและสามารถติดตอเชื่อมโยงตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นเราจึง
สามารถเขาถึงขอมูล ซึ่งประกอบดวยขอความ ภาพ และเสียง ที่มีผูนําเสนอไวไดโดยผานรูปแบบและเนื้อหาที่แตกตางกัน
(ชลิตา ไวรักษ,2550: 12)และนอกจากนั้นเว็บไซตยังไดรับความนิยมตอเนื่องและมีคอมพิวเตอรมาเชื่อมโยงมากขึ้นจนกระทั่ง
กลายเปนเครือขายระบบคอมพิวเตอรที่ใ หญที่สุด ในโลก (สุพิ ชญา เข็มทอง, 2547: 5) การพัฒ นาเว็บไซต เกิดขึ้ นอยาง
หลากหลายและมีจํานวนมากมาย เนื่องจากปจจัยหลายๆ อยางที่ทําใหกระบวนการผลิตไมยุงยาก เชนมีโปรแกรมที่ใชสําหรับ
การออกแบบเว็บ ไซต ที่ ใ ช ง านได ง ายขึ้ น เครื่ องมื อและอุป กรณที่ ใ ช ก็ร าคาไม สู ง มากนัก โดยการพั ฒ นาเว็บ ไซต นั้นเป น
สวนประกอบที่สําคัญที่จะทําใหผูใชสวนใหญตัดสินใจที่จะเขาไปเยี่ยมชมหรือออกไปจากเว็บไซต ทั้งนี้เพราะเปนหนาที่รวมเอา
ความนาสนใจหรือการเชื่อมโยงไปยัง หนาตางๆ เอาไวทั้ง หมด โดยหนาโฮมเพจนั้นควรจะแสดงถึง ขอมูลเหลานั้นไดอยาง
สะดวก เพื่อดึงดูดใหผูใชทองไปในเว็บตอไป (ธวัชชัย ศรีสุเทพ, 2544: 148)
จากความสําคัญของการเว็บไซต หนวยงานรัฐที่มีหนาที่สงเสริมการทองเที่ยวมีความสําคัญมาก ปจจุบันถือไดวาการ
ทองเที่ยวมีค วามสําคัญทั้ งทางดานเศรษฐกิจ สัง คม และการเมือง และมีความรวมมื อระหวางประเทศในอันที่จะสนับสนุน
สงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใหมีความเจริญกาวหนายิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงตระหนักถึงความสําคัญของเว็บไซตที่สงเสริมการ
ทองเที่ย วของกลุ มอาเซีย น เพื่ อเปรี ยบเที ยบเนื้อหาในเว็บ ไซต ซึ่งสามารถนําผลวิจัย ในครั้ งนี้ไปทําให เกิดประโยชน และ
ปรับปรุง พัฒนาเว็บไซตตอไปอยางมีประสิทธิภาพตอไป
วัตถุประสงค
เพื่อเปรียบเทียบเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่สงเสริมการทองเที่ ยวในกลุมอาเซียน ในหลายๆดานดัง นี้
ความทันสมัย เนื้อหาและขอมูล ความนาเชื่อถือ การเชื่อมโยงขอมูล การปฏิบัติงานจริง ความเปนมัลติมีเดีย การใหขอมูล
และการเขาถึงขอมูล และความคลายคลึงกันของประเทศอาเซียน
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัย เรื่ อง “การวิเ คราะห เ นื้อหาเว็บ ไซต ของหนวยงานของรัฐ ที่ ส ง เสริม การท องเที่ ย ว 10 ประเทศในกลุ ม
อาเซียน” ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยโดยการศึกษาและเปรียบเทียบดานเนื้อหาของเว็บไซตของหนวยงานรัฐที่มีหนาที่
สงเสริมการทองเที่ยวในอาเซียน
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1. ดานเนื้อหา (contents) ใชทฤษฎีของ Nancy Everhart, 1996 ในการเปรียบเทียบเว็บไซต 9 ขอ ไดแก 1.
ความทันสมัย (Currency) 2. เนื้อหาและขอมูล (Content and Information) 3. ความนาเชื่อถือ (Authority) 4. การ
เชื่อมโยงขอมูล (Navigation) 5. นําไปใชงานไดจริง (Experience) 6. การเปนมัลติมีเดีย (Multimedia) 7. การใหขอมูล
(Treatment) 8. การเขาถึงขอมูล (Access) 9. ความหลายหลายของขอมูล (Miscellaneous)
2. ดานประชากร (target population) เลือกใช Website จํานวน 10 ประเทศ ซึ่งเปนหนวยงานที่สงเสริมการ
ทองเที่ยวของภาครัฐ ไดแก
A. www.thai.tourismthailand.org ประเทศไทย B. www.bruneitourism.travel ประเทศบรูไน
C. www.tourismcambodia.org ประเทศกัมพูชา D. www.indonesia.travel ประเทศอินโดนีเซีย
E. www.tourismlaos.org ประเทศลาว
F. www.tourism.gov.my ประเทศมาเลเซีย
G. www.myamartourism.org ประเทศเมียรมา H. www.tourism.gov.ph ประเทศฟลิปปนส
I. www.yoursingapore.com ประเทศสิงคโปร J. www.vietnamtourism.com ประเทศเวียดนาม
ประโยชนของงานวิจัย
1. การเปรียบเทียบของเว็บไซตทําใหเห็นถึงรูปแบบ เทคนิค วิธีการของหนวยงานภาครัฐในกลุมอาเซียนที่สงเสริม
การทองเที่ยวในกลุมอาเซียนที่นํามาใชในการจัดทําเว็บไซต
2. เปนแนวทางสําหรับการพัฒนาการออกแบบเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐที่ มีหนาที่ส งเสริมการทองเที่ยวให มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหเ นื้อหาเว็บไซต ข องหนวยงานของรัฐ ที่ สง เสริ มการท องเที่ ย ว 10 ประเทศในกลุ ม
อาเซียน” นี้ ไดมีการนําเอาแนวคิดและทฤษฎีตางๆ มาใชเพื่อชวยใหงานวิจัยชิ้นนี้มีความชัดเจน โดยบทนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาและวิเคราะห ใหเห็ นภาพในการเปรีย บเที ยบเนื้อหาเว็บไซต ของหนวยงานที่ ทําหนาที่สง เสริ มการท องเที่ย วในกลุ ม
อาเซียน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. เว็บไซต: ความหมายของเว็บไซต: ราชบัณฑิตสถานไดใหความหมายของคําวา Website วาที่ตั้งเว็บ (ราชบัณฑิตยสถาน,
2540: 149) เว็บไซตถูกเรียกเปนตําแหนงที่อยูของผูที่มีเว็บเพจของตัวเองบนระบบอินเทอรเน็ตซึ่งไดจากการลงทะเบียนกับ
ผูใหบริการเชาพื้นที่บนอินเทอรเน็ต เมื่อไดลงทะเบียนในชื่อที่ตองการแลว ก็สามารถจัดทําเว็บเพจ และสงใหศูนยบริการนําขึ้น
ไปไวบนอินเทอรเน็ต ถือไดวา มีเว็บไซตเปนของตัวเองแลว (ปยวิท เจนกิจจาไพบูลย, 2540: 4)
เว็บไซต หมายถึง สถานที่ที่ใชเรียกบนเวิลดไวดเว็บ (WWW) เว็บไซตอาจประกอบไปดวยหนาโฮมเพจและเว็บเพจ
(ภาษิต เครือเนียม, 2549: 4) จากความหมายดังกลาวขางตน เว็บไซต หมายถึง ที่อยูเว็บหรือที่อยูบนเว็บไซต ซึ่งเปนแหลง
รวบรวมขอมูลจํานวนมาก ขอมูลในหนาแรกที่ไดรับจากเว็บไซต เรียกวา โฮมเพจ และหนาอื่นๆเรียกวา เว็บเพจ ซึ่งเชื่อมโยง
กันผานทางไฮเปอรลิงก (hyperlink) นอกจากเว็บเพจแลวยังประกอบดวยไฟลชนิดอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับการแสดงผลของหนา
เว็บเพจ ไฟลขอมูลที่ใหดาวนโหลดและอัพโหลดขอมูล
2. แนวคิด Everhart (1996) เกณฑการประเมินเว็บไซตตามแนวคิดของแนนซี อีเวอรฮารท
ดร.แนนซี อีเวอรฮารท (Everhart, 1996) ภาควิชาบรรณารักษและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเซนตจอหน รัฐ
นิวยอรค สหรัฐอเมริกา (อางในปรัชญนันท นิลสุข: 2546) ไดศึกษาการออกแบบและพัฒนาเว็บ วาเว็บไหนที่มีคุณภาพดี เว็บ
แบบใดจึงจะถือวาเปนเว็บที่มีคุณคาและเหมาะสมสําหรับนํามาใชประโยชน ไดอธิบายแบบประเมินเว็บเพจ ซึ่งกําหนดระดับ
การใชคะแนนเอาไวอยางนาสนใจ โดยแนวคิดของอีเวอรฮารท จะมีด วยกัน 9 ดานคือ 1) ความทันสมัย (Currency) 2)
เนื้อหาและขอมูล (Content and Information) 3) ความนาเชื่อถือ (Authority) 4) การเชื่อมโยงขอมูล (Navigation) 5)
การปฏิบัติจริง (Experience) 6) ความเปนมัลติมีเดีย (Multimedia) 7) การใหขอมูล (Treatment) 8) การเขาถึงขอมูล
(Access) และ 9) ความหลากหลายของขอมูล (Miscellaneous) ซึ่งสาระสังเขปดังกลาว มีดังนี้
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1) ความทันสมัย (Currency) ความทันสมัยของเว็บไซต จัดเปนหัวขอสําคัญของการพัฒนาขอมูลสารสนเทศผาน
ระบบอินเทอรเน็ต เนื่องจากขอมูล สารสนเทศที่ปรากฏอยูในเว็บไซต จะเปนประโยชนตอผูใชง านก็เมื่อขอมูลที่ใ หม ทันต อ
สถานการณและได รับการปรับปรุงแกไขตามระยะเวลาอยางเหมาะสม การประเมินเว็บไซตใ นดานของความทั นสมั ยควร
ประเมินในสามสวนดวยกันคือ
(1) เว็บไซตแสดงวันที่ปรับปรุงครั้งลาสุด เปนสิ่งที่แสดงความชัดเจนของเว็บไซตวาความทันสมัยของขอมูล
อยูในระดับใด เพราะเว็บไซตที่แสดงถึงวันที่ปรับปรุงขอมูลทุกวันยอมแสดงวาเปนเว็บที่มีความเปนปจจุบันมากที่สุด ดังนั้น
เว็บไซตที่แสดงวันที่ปรับปรุงครั้งลาสุด จะแสดงวันที่ปรับปรุงเว็บเอาไวในสวนใดสวนหนึ่งของเว็บ โดยนิยมจะนํามาแสดงเอาไว
ดานลางของเว็บไซต ประโยชนของการแสดงวันที่ปรับปรุงขอมูลลาสุดคือ ทําใหทราบวาขอมูลในเว็บไดรับการปรับปรุงเมื่อใด
การอางอิงขอมูลในเว็บสามารถแสดงวันที่ปรับปรุงขอมูล สามารถพิจารณาไดวาจะใชขอมูลของทางเว็บหรือไม
(2) เว็บไซตแสดงการปรับปรุงขอมูลอยูเสมอเปนปจจุบัน หมายถึงขอมูลที่อยูในเว็บเปนขอมูลที่ทันสมัย
และอยูในชวงระยะเวลาปจจุบัน เว็บที่มีมาตรฐานจึงควรแสดงการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยและเปนปจจุบัน ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งเชน แสดงการอางอิงของขอมูลในเว็บเพจ เชน ขอมูลที่แ สดงอยูในเว็บเพจนํามาจากที่ใด เปนข อมูลเมื่อวันที่
เทาไหร อันเปนรายละเอียดที่จะชวยทําใหผูใชบริการขอมูลสามารถนําไปอางอิงและใชประโยชนของขอมูลที่ทันสมัย อันเปน
สิ่งสําคัญของขอมูลสารสนเทศผานระบบอินเทอรเน็ต
(3) เว็บไซตแสดงสถิติของจํานวนการเขาใชและปรับปรุงขอมูล เปนลักษณะตัวนับจํานวนของเว็บไซตที่จะ
แสดงสถิติจํานวนของผูที่เขาใชบริการและจํานวนครั้งที่ปรับปรุงขอมูล อยูในรูปของตัวนับจํานวนที่จะแสดงรวมกับวันที่และ
เวลาในการปรับปรุงขอมูล เปนสิ่งที่แสดงถึงจํานวนผูเขาใชบริการขอมูลในเว็บและชวยใหผูจัดทําไดทราบถึงความนิยมและ
ความสําคัญของเว็บเพจ เพราะถาเว็บเพจที่จัดทําเป นประโยชนและขอมูลเปนที่ตองการของผูใชก็จะมีการเขาใช บอยครั้ ง
สามารถบอกไดวาเว็บมีความถี่ในการเขาใชงานในแตละชวงเวลาระดับใดบาง โดยการบอกเวลาที่เริ่มตนติดตั้งตัวนับจํานวนก็
จะทําใหทราบไดวาชวงเวลาหนึ่งมีผูเขาใชบริการขอมูล
2) เนื้อหาและขอมูล (Content and Information) เว็บไซตตองมีเนื้อหาและขอมูลที่เปนประโยชน เปนสิ่ง
ตรวจสอบและ วัดความเปนเว็บไซตที่ดีไดงาย รวมทั้งสามารถประเมินคุณคาของเว็บไซตไดอยางชัดเจนโดยเฉพาะอยางยิ่งที่
เนื้อหาที่นําเสนอบนเว็บไซตเปนเนื้อหาที่หาไมไดในหองสมุด ยอมเปนเนื้อหาที่มีคุณคา นําไปใชประโยชนไดโดยตรง แสดงให
เห็นถึงประโยชนของระบบอินเตอรเน็ตไดอยางชัดเจนวาเปนแหลงเนื้อหาและขอมูลเพื่อการเรียนรูที่แตกตางออกไปจากแหลง
เรียนรูเดิมๆ อยางหองสมุด เนื้อหาที่นําเสนอนั้นยอมมีความหมายและเปนประโยชน สิ่งที่สําคัญที่สุดของขอมูลและเนื้อหาใน
เว็บไซตคือ ความถูกตองของเนื้อหา เมื่อเนื้อหามีความถูกตองสมบูรณ สิ่งที่ตองคํานึงตอไปคือ เนื้อหาและขอมูลตองเปนไป
ตามวัตถุประสงคในการจัดทําเว็บไซต เนื้อหาและขอมูลตรงตามชื่อและสอดคลองกับหนวยงานที่ดําเนินการอยางชัดเจน จึงจะ
ถือไดวาเว็บไซตมีความถูกตอง เนื้อหาและขอมูลควรจะมีลักษณะเปนภาษาเขียนเพื่อใหนาเชื่อถือและสละสลวย มีลักษณะการ
ใชภาษาที่สุภาพ ไมใชภาษาพูด ไมหยาบคาย และมีการใชภาษาที่เปนทางการ การพิมพไมผิดพลาด การใชสระ พยัญชนะ
ตางๆ มีความถูกตองสมบูรณถูกตองสมบูรณถือวาเว็บไซตมีคุณภาพดี
3) ความเชื่อถือ (Authority) เว็บไซตที่มีคุณภาพไมใชเพียงแตทันสมัย มีเนื้อหาและขอมูลที่ดี ความนาเชื่อถือตอ
เว็บไซตเปนเรื่องสําคัญในการนําเอาขอมูลไปอางอิงหรือใชประโยชน เพราะขอมูลและเนื้อหาจะไดถูกนําไปใชประโยชนก็ดวย
เหตุผลที่วาเว็บนั้นนาเชื่อถือ ความนาเชื่อถือของเว็บไซตนั่นคือ ผูจัดทําเว็บเปนผูเกี่ยวของโดยตรงกับเนื้อหา หรือเปนองคกรที่
รั บ ผิ ด ชอบด านนั้นโดยตรง โดยแสดงความรั บ ผิ ด ชอบในเว็บ อย างชั ด เจน แสดงให เ ห็ นได จากส วนที่ ส งวนลิ ข สิ ท ธิ์แ ละ
ผูรับผิดชอบภายในเว็บ ซึ่งนิยมแสดงไวดานลางของเว็บไซต โดยรวมถึงความทันสมัย นั่นคือเวลาที่ปรับปรุงครั้งลาสุดนั้นเอง
4) การเชื่อมโยงขอมูล (Navigation)
(1) การประเมินเว็บไซตที่ดีควรจะแสดงการเชื่อมโยงไปยังสวนตางๆ ในรูปแบบที่เขาใจงายและอานได
อยางชัดเจน การเชื่อมโยงภายในเว็บไซต จะมีชื่อเรียกวา ลิงค (Link) การลิงคหรือการเชื่อมโยงนั้น ถาหนาแรกสามารถบอกได
วาเว็บไซตนั้นมีการจัดการอยางไรมีเงื่อนไขในการเชื่อมโยงอยางไร อีกคําหนึ่ง สําหรับการเชื่อมโยงในลักษณะทั่วไปของเว็บ
เพจ คือคําวา navigation หมายถึงเสนทางซึ่งเมื่อเปดเขาสูหนาแรกและมีโฮมเพจ และตองการเชื่อมโยงหรือไปในเสนทางใด
ภายในเว็บไซตสิ่งนี้เรียกวา navigation bar ดังนั้น ผูที่ออกแบบเว็บไซตและมีการเชื่อมโยงไดดี มีการจัดองคประกอบไดดีจะ
ทําใหเว็บไซตนั้นสามารถเชื่อมโยงไดกันทุกเว็บและเปนไปตามวัตถุประสงคของเว็บไซต
(2) ลักษณะการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต ควรจะแสดงรูปแบบที่ชัดเจนหรือที่เรียกวา Hypertext นั้นก็คือ
ตัวหนังสือที่มีการเชื่อมโยงจะมีการขีดเสนใตไวอยางชัดเจน หรือถาไมมีการขีดเสนใตเมื่อเลื่อนเมาสผานไปยังบริเวณที่เปน
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ตัวอักษรจะปรากฏเปนรูปมือ ซึ่งรูปแบบเว็บไซตที่มีคุณภาพและความชัดเจน สวนที่เปน Hypertext และมีการเชื่อมโยงนั้น
ควรวางรูปแบบที่ชัดเจน เมื่อเลื่อนเมาสเขาไปในสวนที่เปน Hypertext ก็ควรจะเปลี่ยนแปลงเปนรูป มือ สีและแบ็คกราวน
ของตัวอักษรก็อาจจะเปลี่ยนไป ซึ่งทําใหงายตอการสังเกต การเชื่อมโยงที่ดี ตัวที่ทําหนาที่การเชื่อมโยงควรจะอานงายและสื่อ
ความหมายชัดเจน เปนลักษณะเดียวกันกับวัตถุประสงคของเว็บไซต ตัวเชื่อมโยงหรือลิงคควรจะงายตอการสังเกตและมีขนาด
เหมาะสม ตัวเชื่อมโยงควรจะมีเหตุผลสอดคลองกันทั้งกลุม
(3) เว็บไซตที่มีคุณภาพดี เสนทางเดินภายในเว็บไซตหรือการเชื่อมโยงควรจะเปนในแนวเดียวกัน ในทุกๆ
เว็บเพจหรือที่เรียกวามีความสอดคลองเปนแนวทางเดียวกันในเว็บเพจ เชน หนาแรกของโฮมเพจมีลักษณะการเชื่อมโยงที่เปน
ปุม (button) หรือเปนขอความในเว็บเพจอื่นๆ ก็ควรจะมีปุมหรือเชื่อมโยงลักษณะเดียวกันกับในหนาโฮมเพจ ลักษณะของ
การใชสี การวางรูปแบบ เชน ถาตัวเชื่อมโยงในดานบนเปนแถวเรียงกัน ในทุกๆ หนาก็ควรจะวางรูปแบบเปนแบบเดียวกัน
คือเปนแถวในแนวเดียวกัน ในขณะเดียวกันถารูปแบบของการเชื่อมโยงเปนแถวแนวตั้งเรียงจากบนลงลางในหนาแรก หนา
ตอๆ ไปควรจะมีลักษณะเดียวกัน จะทําใหเว็บไซตทั้งเว็บมีการเชื่อมโยงหรือเสนทางเดินเชื่อมโยงเปนแนวทางเดียวกัน
(4) การเชื่ อมโยงในทุ กๆ หนา ควรจะสามารถเชื่ อมโยงกลั บ ไปยั งหนาแรกของเว็บไซต ได ห รื อไปยั ง
หนาตางๆ
ที่เกี่ยวของได ปริมาณของการเชื่อมโยงภายในเว็บไซตควรเปนไปอยางเหมาะสม ควรมีการเชื่อมโยงไปยัง
สวนสําคัญตางๆ ในขณะเดียวกันก็ไมควรมีการเชื่อมโยงมากเกินไป จนกลายเปนเต็มไปดวยจุดเชื่อมโยง เนื่องจากตัวเชื่อมโยง
มักจะมีลั กษณะเด นพิ เศษ ดัง นั้นจะทํ าให ขอมู ลหรื อข อความภายในเว็บเพจนั้นไม มีจุด เด นที่นาสนใจเลย ขณะเดี ยวกันตั ว
เชื่อมโยงควรเปนไปตามวัตถุประสงค หมายถึงตัวเชื่อมโยงควรจะมีรูปแบบในลักษณะเดียวกันกับจุดประสงคของเว็บเพจ เชน
ถาเว็บเพจนั้นมีการเชื่อมโยงที่ตองการใหคนควาลึกลงไปในเรื่องอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ ก็ควรจะมีตัวลิงคที่แสดงสัญลักษณที่
เกี่ยวของกับเนื้อหาของเว็บไซตนั้น นอกจากนี้ไอคอนหรือปุมที่ใชในรูปแบบการเชื่อมโยง ที่นํามาใชควรจะเปนสิ่งที่ดึงดูดและ
นาสนใจดูแลวเขาใจวาออกแบบเพื่อตองการใหมีการเชื่อมโยงไปยังสวนใดของเว็บ
5) การปฏิบั ติจ ริ ง (Experience) เว็บเพจที่ ดี ควรจะมีเ นื้อหาเป นไปตามวัตถุ ป ระสงค ที่กําหนดไว และมีการ
แสดงผลอยางรวดเร็ว ในเว็บเพจตองทําใหผูเขาชมรูสึกวาไมเสียเวลา ไมไรประโยชนหรือเว็บเพจไมเปนไปตามวัตถุประสงค
ผูออกแบบตองคํานึงเสมอวา ในการนําไปใชงานจริง ผูสืบคนขอมูล หรือผูเขาชมเว็บเพจยอมเขามาเพราะคิดวาเว็บเพจที่จัดทํา
นั้นมีวัตถุประสงคตามหัวเรื่องของเว็บเพจ นอกจากนั้นเนื้อหาและการออกแบบเมื่อนําไปใชงานจริงควรคํานึงวาเว็บเพจตอง
เปนที่ดึงดูด สายตาของผูเขาชม ทําใหเกิดความสนใจตลอดเวลา และดึ งดูดใหผูเ ขาชมใชเวลานานในการคนหาขอมูล ชวน
ติดตามอยูตลอดเวลา
6) ความเปนมัลติมีเดีย (Multimedia) ความเปน Multimedia สําหรับเว็บไซตเปนเรื่องที่คอนขางยากเนื่องจาก
เว็บไซตตองออนไลนอยูในระบบอินเตอร เน็ต ในขอจํากัดของแบนดวิท และความเร็วในการการนําเสนอ จึงยากที่จะทําให
เว็บไซตแตละเว็บไซตมีความเปน Multimedia ดังนั้น องคประกอบที่สําคัญของความเปน Multimedia ภายในเว็บไซต คือ
เสียง ภาพ กราฟฟก ภาพเคลื่อนไหว ควรสอดคลองกับเนื้อหาภายในเว็บ นอกจากนี้ควรจะเปน Multimedia ที่เพิ่มความ
สนใจให ผูเ ขาชมภาพเคลื่ อนไหวที่นําเสนอควรจะมีเ วลาที่ เ หมาะสมและไมร บกวนเนื้อหา ภาพกราฟฟกที่ใ ชใ นความเป น
Multimedia ของเว็บไซต จึงหมายถึงการจัดทําภาพประกอบ เสียงภาพเคลื่อนไหว ภาพวิดีโอ หรือภาพนิ่ง โดยเปนการเสริม
หรือเพิ่มใหเว็บไซตมีคุณคา และที่สําคัญ Multimedia ที่นํามาใชตองสอดคลองกับเนื้อหา และเปนประโยชนในการสรางความ
เขาใจใหกับผูเขาชมเว็บไซต
7) การใหขอมูล (Treatment) การใชขอมูลภายในเว็บไซต ขอมูลที่สําคัญควรจะเขาถึงไดงายและรวดเร็วโดยไมมี
ความสลั บ ซับ ซอน แต การนําเสนอข อมู ล ควรมี การจัด รู ป แบบและหมวดหมู ข องข อมู ล อยางเป นระบบ เพื่ อให ง ายการ
ตรวจสอบและใชงาน ในการออกแบบเว็บเพจที่ดี การจัดเนื้อหาเปนเรื่องที่สําคัญและการเขาสูเนื้อหาเปนสิ่งที่ตองจัดทําให
เขาถึงไดงาย และจัดขอมูลอยางเปนระเบียบ ในที่นี้หมายถึง การใชขอมูลเมื่อเขาเริ่มตั้งแตหนาแรก ควรจะมีการจัดการขอมูล
โดยเฉพาะขอมูลที่สําคัญควรวางไวในหนาแรกๆ มีการเนนหรือใหความสําคัญเปนพิเศษ เชน มีลักษณะที่เปนหัวขอใหญ หัวขอ
ยอย เรียงกันไปตามลําดับความสําคัญ และการการเขาถึงขอมูลที่สําคัญนั้นควรเขาถึงไดงายและรวดเร็ว ซึ่งเปนปจจัยสําคัญ
ของการออกแบบเว็บ เว็บที่สวยงามและสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็วและสะดวก จะไดรับความนิยมสูง และทําใหผูเขา
ชมไดรับความสะดวกในการใชงาน การจัดการรูปแบบของเว็บ โดยเฉพาะขอมูลใหเปนระบบ จะชวยใหผูเขาชมสามารถเขาถึง
และรูสึกวาเว็บนั้นสะดวกตอการใชงาน แมวาขอมูลที่นําเสนอนั้นจะธรรมดา การจัดรูปแบบของขอมูลที่เปนระบบและงายตอ
การค นหาหรือสืบ คนภายในเว็บ ไซตนั้นเปนเทคนิคสํ าคั ญอยางหนึ่ง ในการนําเสนอข อมู ลของเว็บไซต ผู ออกแบบเว็บควร
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คํานึงถึง ความเรี ยบงายและความเปนระเบียบ การแบงหั วขอหรือกลุมเอาไวอยางชัดเจนในหนาเว็บไซตจะชวยให ผูเขาชม
สะดวกในการคนหา
8) การเข าถึงขอมู ล (Access) สิ่ง ที่สําคัญที่ สุดคือ เว็บไซตส ามารถแสดงผลข อมูลไดอยางรวดเร็วเมื่อผูใชเขาสู
เว็บไซตนั่นหมายถึง เมื่อผูใชตองการเขาสูเว็บไซตโดยการพิมพที่อยูของเว็บเชน URL หรือโดเมนเนม (Domain Name) แลว
กดปุม Enter การแสดงผลของหนาแรกจะตองปรากฏอยางรวดเร็วโดยไมเสียเวลานานจะทําใหผูใชรูสึกพึงพอใจ แตถาเว็บใด
ออกแบบใหมี กราฟ กภาพเคลื่อนไหวและเนื้อหาจํานวนมาก เว็บ นั้นก็แ สดงผลไดช า นอกจากนี้การเขาถึ งขอมู ลในเว็บไซต
นอกจากจะแสดงผลรวดเร็วแลว เว็บไซตควรหาไดสะดวกจากเว็บประเภทสืบคนขอมูลหรือ Search Engine หรือเว็บได Add
URL เอาไวใน Search Engine เชน Google หรือ Yahoo ถาเปนในประเทศไทยก็เชน Sanook ก็จะทําใหผูใชสามารถสืบคน
จากเครื่องมือสืบคนไดรวดเร็ว การโหลดของเว็บไดอยางรวดเร็วทําใหเสียเวลานอยลงในการคนหาขอมูล เว็บไซตที่แสดงผล
จากการคนหาไดรวดเร็ว ยอมเปนที่นิยมของผูใชเพราะคนเจอเสมอ แสดงวาเขาถึงขอมูลไดรวดเร็ว นอกจากนี้การแสดงผล
อยางรวดเร็วนั้นเกิดจากการเลือกใชรูปภาพที่มีขนาดเล็ก และเลือกใชขอมูลที่เปนตัวอักษรอยางเดียว โดยกราฟฟกตางๆ มีไม
มากนัก เลือกใชสีสันที่ไมใชกราฟฟกจะชวยใหแสดงผลไดเร็วขึ้น
9) ความหลากหลายของข อ มู ล (Miscellaneous) ประเด็ นสํ าคั ญ ในส วนของข อมู ล ก็ คื อเว็บ ควรมี ค วาม
หลากหลายและมีเรื่องที่เปนประโยชนหลายๆ เรื่อง มีความนาเชื่อถือและตรวจสอบขอมูลได ขอมูลนั้นก็จะไดความนิยมและ
แนะนํากันใหเขามาชมอีก กรณีที่เว็บมีขอมูลไมมากมายนัก แตเว็บมีขอมูลสําคัญเพี ยงพอไมยาวเกินไป ไมสั้นมากเกินไป ก็
เพียงพอใชประโยชนไดเหมาะสม องคประกอบในการประเมินอื่นๆ ของความหลากหลายขอมูลไดแก
(1) เว็บไซตไดรับรางวัล เปนประเด็นในการประเมินคุณภาพประการหนึ่ง เชน เว็บไซตไดรับรางวัลยอดนิยม
หรือเว็บไดรับการโหวตในสาขาใดๆ หรือเว็บมีการจัดลําดับวามีผูเขาใชมาก ลวนแตเปนตัวบงบอกคุณภาพได
(2) เว็บไซตไมมีเรื่องตองเสียคาใชจาย เปนเว็บที่ใหขอมูลโดยไมคิดคาใชจายควรไดรับการประเมินระดับดี
(3) เว็บไซตมีปฏิสัมพันธระหวางผูดูแลผูใช เชน มีการตอบคําถาม มีการฝากขอมูลและขอความ และตอบคําถาม
สม่ําเสมอ แสดงวาเปนเว็บที่ดีในการบริการ
(4) เว็บไซตที่มีการสมัครและจัดเก็บขอมูลของผูใชเอาไวเปนความลับและเมื่อเรียกใชก็มีการกําหนดรหัสเขาและ
รหัสผาน แสดงถึงการบริการและบริหารเว็บอยางมีคุณภาพได
(5) เว็บไซตมีขอมูลที่ สามารถพิมพออกมาทางเครื่องพิม พไดโดยไมตองเปลี่ยนแปลงแกไขใดๆ กอนการพิม พ
แสดงวาออกมาเปนอยางดี แสดงผลไดอยางเปนระเบียบนําขอมูลไปใชไดโดยตรง
(6) ขอมูลที่นําเสนอในเว็บไซตมีขนาดสั้นและไมมีองคประกอบมากมายจนละเลยขอมูล เว็บนั้นแสดงวามีระบบ
ขอมูลที่ดี
(7) เว็บไซตที่มีเครื่องมือสืบคนเปนของตนเอง แสดงวาเว็บอาจมีขนาดยุงยาก (ปรัชญนันท นิลสุข: 2546)
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ศุ จิกา ดวงมณี (2539) ทํ าการวิจัย เรื่ อง “การเผยแพร ข อมู ล ข าวสารผ านเวิล ด ไ วด เ ว็บ ของสื่ อมวลชนไทย”
ผลการวิจัยพบวาเปนการเปรียบเทียบการใชเวิลดไวดเว็บ ที่เปนชองทางการเผยแพรขาวสารสื่อที่ตางประเภทกัน และรูปแบบ
ของข อมู ล ข าวสารที่ แ พร กระจายผ านเวิล ด ไ วด เ ว็บ ในป จจุบันรวมทั้ ง แนวทางและแนวโนม ของการเผยแพร ข าวสารบน
เวิลดไวดเว็บโดยสื่อมวลชนไทย
ผลการวิจัยสรุปวาเนื่องจากสภาพแวดลอมของเวิลดไวดเว็บมีความแตกตางอยางสิ้นเชิงกับการสื่อสารดวยชองทาง
แบบดั้งเดิมนั้นสื่อทุกประการจึงตองปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมใหมนี้ทั้งดานวัตถุประสงคของการใชงาน และลักษณะใน
การนําเสนออยางไรก็ตามจากการศึกษาลักษณะการนําเสนอขาวสาร บนเวิลดไวดเว็บของสื่อมวลชนแตละประเภทนั้นจะเห็น
ไดชัดเจนในเรื่องของความแตกตาง เนื่องมาจากลั กษณะธรรมชาติของตัวสื่อมวลชนเองและวัต ถุประสงคในการใช งานบน
เวิลดไวดเว็บ มีลักษณะรวมกันคือ
1. สื่อมวลชนใชเว็บเปนสื่อในการประชาสัมพันธและสรางภาพลักษณองคกร
2. สื่อมวลชนทุกประเภทเปดโอกาสใหผูรับสารแสดงความคิดเห็นแนะนําหรือสอบถามปญหาตางๆ ซึ่งรูปแบบ
พื้ นฐานที่ ป รากฏ คื อการใช จดหมายอิเ ล็ ก ทรอนิค ส การใช เ วิล ด ไ วด เ ว็ บ ของสื่ อมวลชนประเภทสถานีโ ทรทั ศ นคื อ ใช
เวิลดไวดเว็บเพื่อสนับสนุนรายการโทรทัศนที่ออกอากาศตามปกติอยูแลวสําหรับสื่อโทรทัศนนั้นใชเทคโนโลยีในการออกแบบ
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เว็บมากกวาสื่ออื่นๆ ทั้งขอมูลภาพ วิดีโอและขอมูลเสียง นอกจากนี้ยังคํานึงถึงเรื่องความสวยงาม ความแปลกใหมควบคูไปกับ
ความเร็วในการใชงานของผูรับสารดวย
ระเบียบวิธีการวิจัย
ในบทนี้จะกลาวถึงวิธีที่จะใชในการวิจัยนี้ คือ ประชากร เครื่องมือที่ใชในการประเมิน วิธีเก็บรวมรวมขอมูลและวิธี
วิเคราะหขอมูล ดังนั้นจะบทความวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ตอนที่ 1 ประชากร
ตอนที่ 2 เครื่องมือทีใ่ ชในงานวิจัย

ตอนที่ 3 การเก็บรวมรวมขอมูล
ตอนที่ 4 วิธีวิเคราะหขอมูล

1. ประชากร : ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้คือเว็บไซตหนวยงานรัฐที่ทําหนาที่สงเสริมการทองเที่ยวในกลุม
อาเซียน จํานวน 10 ประเทศ โดยผูวิจัยไดนํารายชื่อเว็บไซตทั้ง 10 ประเทศมาเปรียบเทียบ โดยการทําตารางการเปรียบเทียบ
แตละเว็บไซตใชตัวยอเปนตัวอักษร ดังตอไปนี้ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J
2. เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย: ในการวิจัยในครั้งนี้จะใชเครื่องมือในการวิจัย โดยใชเกณฑเปรียบเทียบเว็บไซต โดยนํา
แนวทางของ Everhart (1996) มาทําการเปรียบเทียบของเว็บไซตจํานวน 10 ประเทศ โดยมีหัวขอที่จะเปรียบเทียบดังตอไปนี้
ดังตอไปนี้
1. ดานความทันสมัย (Currency)
2 . ด า น เ นื้ อ ห า แ ล ะ ข อ มู ล ( Content
and
Information)
3. ดานความนาเชื่อถือ (Authority)
4. ดานการเชื่อมโยงขอมูล (Navigation)
5. ดานความเปนมัลติมีเดีย (Multimedia)
6. การใหขอมูล (Treatment)
7. ดานการเขาถึงขอมูล (Access)
8. ความหลากหลายของขอมูล (Miscellaneous)
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล โดยการเขาไปเยี่ยมชมเว็บไซตและไดกําหนดใหมีตารางการเปรียบเทียบเว็บไซต โดยการ
ทําการสังเกตเว็บไซตของหนวยงานรัฐที่ทําหนาที่สงเสริมการทองเที่ยวในกลุมอาเซียน จํานวน 10 ประเทศ จากนั้นทําการ
เปรียบเทียบรวมทั้งหมด 10 เว็บไซตของหนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่สงเสริมการทองเที่ยว
4. วิธีวิเคราะหขอมูล
แสดงผลขอมูลที่ไดจากการเปรียบเทียบเว็บไซตของหนวยงานรัฐที่สงเสริมการทองเที่ยวในกลุมอาเซียน ซึ่งมีจํานวน
10 เว็บไซต ในรูปแบบรอยละ (ดังตารางที่ 1)
ผลการศึกษา
เปนการเสนอการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบเว็บไซตของหนวยงานรัฐที่สงเสริมการทองเที่ยวในกลุมอาเซียน ผูวิจัย
ไดใชแบบเปรียบเทียบ คือ แบบเปรียบเทียบเนื้อหาของเว็บไซตหนวยงานรัฐที่มีหนาที่สงเสริมการทองเที่ยวในกลุมอาเซียน ผล
การเปรียบเทียบสามารถแสดงไดดังตอไปนี้
ตารางที่ 1 ผลของการเปรียบเทียบเนื้อหาในเว็บไซตหนวยงานที่สงเสริมการทองเที่ยวในกลุมอาเซียน ประกอบดวยจํานวน
10 ประเทศ
มี
ไมมี
รายการประเมิน
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1) ความทันสมัย (Currency)
1.1 แสดงสถิติของจํานวนการเขาใชและจํานวนผูที่กําลังใชงาน
1
10
9
90
30
1.2 ระบุวันที่นําเสนอขอมูล
7
70
3
1.3 จุดเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอื่นใชได
10
100
0
0
2) เนื้อหาและขอมูล (Content and Information)
2.1 เนื้อหาครบถวนสมบูรณ
10
100
0
0

1446

รายการประเมิน
2.2 ภาพและเนื้อหาสอดคลองกัน
2.3 มีการเชื่อมโยงไปยังแหลงขอมูลอื่นเพิ่มเติม
2.4 มีคําอธิบายแหลงขอมูลที่เพิ่มเติม
2.5 แหลงขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวของกับเนื้อหา
2.6 ผูเยี่ยมชมสามารถเขาถึงขอมูลได
2.7 เนื้อหาและขอมูลตองเปนไปตามวัตถุประสงคในการจัดทําเว็บไซต
3) ความเชื่อถือ (Authority)
3.1อยูหนวยงานของรัฐที่สงเสริมการทองเที่ยว
3.2 อีเมลที่ติดตอได/ชองทางออนไลน
3.3 เบอรโทรศัพทของหนวยงาน
3.4 การสงวนลิขสิทธิ์ของเว็บไซต (Copyright)
4) การเชื่อมโยงขอมูล (Navigation)
4.1 มีการเชื่อมโยงจากหนาหลักกับหนาอื่นๆ
4.2 มีลิงคเชื่อมโยงไปยังขอมูลอื่นๆ
5) ความเปนมัลติมีเดีย (Multimedia)
5.1 Multimedia ที่นํามาใชสอดคลองกับเนื้อหาภายในเว็บ
5.2 Multimedia ที่นํามาใชเปนประโยชนตอผูเขาชม
6) การใหขอมูล (Treatment)
6.1 มีการจัดรูปแบบและหมวดหมูของขอมูลอยางเปนระบบ
6.2 ขอมูลสถานที่ทองเที่ยวเขาถึงไดงายและรวดเร็ว
7) การเขาถึงขอมูล (Access)
7.1 เมื่อผูใชตองการเขาสูเว็บไซตโดยการพิมพที่อยูของเว็บเชน URL หรือโดเมน
เนม (Domain Name) แลวกดปุม Enter การแสดงผลของหนาแรกจะตองปรากฏ
อยางรวดเร็ว
7.2 ทําไดรวดเร็ว หาจาก Search engine ไดสะดวก
7.3 เขาถึง Google
7.4 เขาถึง Yahoo
7.5 เขาถึง MSN
8) ความหลากหลายของขอมูล (Miscellaneous)
8.1 มีเครื่องมือสืบคนของตัวเอง
8.2 มีเมนูภาษาใหเลือกมากกวา 1 ภาษา (สําหรับชาวตางประเทศ)
8.3 มีการถามตอบ แสดงความคิดเห็นและฝากขอมูลได

มี

ไมมี
จํานวน รอยละ
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
0
0

จํานวน
10
10
10
10
9
10

รอยละ
100
100
100
100
90
100

10
10
10
10

100
100
100
100

0
0
0
0

0
0
0
0

10
10

100
100

0
0

0
0

10
10

100
100

0
0

0
0

10
8

100
80

0
2

0
20

10

100

0

0

10
10
10
10

100
100
100
100

0
0
0
0

0
0
0
0

8
7
9

80
70
90

2
3
1

20
30
10

จากตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความทันสมัย (Currency) ของเว็บไซต พบวาเว็บไซตของหนวยงานรัฐที่มีหนาที่
สงเสริมการทองเที่ยวในกลุมอาเซียน มีการแสดงสถิติของจํานวนการเขาใชและจํานวนผูที่กําลังใชงาน จํานวน 1 เว็บไซต คิด
เปนรอยละ 10 ในจํานวน 9 เว็บไซตไมมีการแสดงจํานวนการเขาใชและจํานวนผูที่กําลังใชงาน คิดเปนรอยละ 90 เว็บไซตมี
การระบุวันที่นําเสนอเนื้อหามีจํานวนทั้งหมด 7 เว็บไซต คิดเปนรอยละ 70 สวนอีก 3 เว็บไซตไมรุบุวันที่นําเสนอเนื้อหา คิด
เปนรอยละ 30 และเว็บไซตมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอื่นมีจําวนทั้งหมด 10 เว็บไซต คิดเปนรอยละ 100
ในดานเนื้อหาและขอมูล (Content and Information) พบวาเว็บไซตของหนวยงานรัฐที่มีหนาที่สงเสริมการ
ทองเที่ยวในกลุมอาเซียน มีความครบถวนสมบูรณของเนื้อหาเปนจํานวนทั้งหมด 10 เว็บไซต คิดเปนรอยละ 100 สวนภาพ
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และเนื้อหาสอดคล องกับเว็บไซตมีจํานวนทั้ง หมด 10 เว็บไซต คิดเปนรอยละ 100 ส วนการเชื่อมโยงไปยังแหลงข อมูลอื่น
เพิ่มเติมมีจํานวนทั้งหมด 10 เว็บไซต คิดเปนรอยละ 100 เว็บไซตมีคําอธิบายแหลงขอมูลที่เพิ่มเติมมีจํานวนทั้งหมด 10
เว็บไซต คิดเปนรอยละ 100 แหลงขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวของกับเนื้อหามีจํานวนทั้งหมด 10 เว็บไซต คิดเปนรอยละ 100 ผูเยี่ยม
ชมสามารถเขาถึงขอมูลในเว็บไซตไดมีจํานวน 9 เว็บไซต คิดเปนรอยละ 90 สวนอีก 1 เว็บไซตไมสามารถเขาถึงขอมูลไดคิด
เปนรอยละ 10 และในเว็บไซตในสวนเนื้อหาขอมูลตองเปนไปตามวัตถุประสงคในการจัดทําเว็บไซต เปนจํานวนทั้งหมด 10
เว็บไซต คิดเปนรอยละ 100
ในดานความเชื่อถือ (Authority)พบวามีการระบุที่อยูของหนวยงานที่สงเสริมการทองเที่ยวเปนจํานวนทั้งหมด 10
เว็บไซต คิดเปนรอยละ 100 เว็บไซตมีอีเมลที่ติดตอได/ชองทางออนไลนมีจํานวนทั้งหมด 10 เว็บไซต คิดเปนรอยละ 100
เว็บไซตมีการระบุเบอรโทรศัพทของหนวยงานเปนจํานวนทั้งหมด 10 เว็บไซต คิดเปนรอยละ 100 และการสงวนลิขสิทธิ์ของ
เว็บไซต (Copyright) ของหนวยงานรัฐที่มีหนาที่สงเสริมการทองเที่ยวในกลุมอาเซียนเปนจํานวน 10 เว็บไซต คิดเปนรอยละ
100
ในดานการเชื่อมโยงขอมูล (Navigation) พบวาเว็บไซตของหนวยงานรัฐที่มีหนาที่สงเสริมการทองเที่ยวในกลุม
อาเซียนมีการเชื่อมโยงจากหนาหลักกับหนาอื่นๆ เปนจํานวนทั้งหมด 10 เว็บไซต คิดเปนรอยละ 100 และมีลิงคเชื่อมโยงไปยัง
ขอมูลอื่นมีจํานวนทั้งหมด 10 เว็บไซต คิดเปนรอยละ 100
ในดานความเปนมัลติมีเดีย (Multimedia) พบวาเว็บไซตของหนวยงานรัฐที่มีหนาที่ สงเสริมการท องเที่ยวในกลุ ม
อาเซียน การนําMultimedia มาใชสอดคลองกับเนื้อหาภายในเว็บไซต เปนจํานวนทั้งหมด 10 เว็บไซต คิดเปนรอยละ 100
และMultimedia ที่นํามาใชเปนประโยชนตอผูเขาชมเปนจํานวนทั้งหมด 10 เว็บไซต คิดเปนรอยละ 100
ในดานการใหขอมูล (Treatment) พบวาเว็บไซตของหนวยงานรัฐที่มีหนาที่สงเสริมการทองเที่ยวในกลุมอาเซียนมี
การจัด รูป แบบและหมวดหมู ของขอมูล อย างเปนระบบมีจํานวนทั้ งหมด 10 เว็บไซต คิ ดเป นร อยละ 100 และสวนข อมู ล
สถานที่ทองเที่ยวเขาถึงไดงายและรวดเร็วมีจํานวน 8 เว็บไซต คิดเปนรอยละ 80 สวนอีก 2 เว็บไซตไมสามารถเขาถึงขอมูล
สถานที่ทองเที่ยวไดงายและรวดเร็ว คิดเปนรอยละ 20
ในดานการเขาถึงขอมูล (Access) พบวาเว็บไซตของหนวยงานรัฐที่มีหนาที่สงเสริมการทองเที่ยวในกลุมอาเซียน
เมื่อผูใชตองการเขาสูเว็บไซตโดยการพิมพที่อยูของเว็บไซตเชน URL หรือ Domain Name แลวกดปุม Enter การแสดงผล
ของหนาแรกจะตองปรากฏอยางรวดเร็ว มีจํานวนทั้งสิ้น 10 เว็บไซต คิดเปนรอยละ 100 ทําไดอยางรวดเร็วโดยการหาจาก
Search engine มีจํานวนทั้งสิ้น 10 เว็บไซต คิดเปนรอยละ 100 เว็บไซตสามารถ Search จาก Google ไดมีจํานวนทั้งหมด
10 เว็บไซต คิดเปนรอยละ 100 และเว็บไซตสามารถ Search จาก Yahoo ได มีจํานวนทั้งสิ้น 10 เว็บไซต คิดเปนรอยละ
100 สามารถ Search จาก MSN ไดเปนจํานวนทั้งหมด 10 เว็บไซต คิดเปนรอยละ 100
ในด านความหลากหลายของข อ มูล (Miscellaneous)พบวา เว็บ ไซตข องหนวยงานรั ฐ ที่มี ห นาที่ส ง เสริ ม การ
ทองเที่ยวในกลุมอาเซียนมีเครื่องมือสืบคนเปนจํานวน 8 เว็บไซต คิดเปนรอยละ 80 สวนอีก 2 เว็บไซตไมมีเครื่องมือสืบคน คิด
เปนรอยละ 20 มีเมนูภาษาใหเลือกมากกวา 1 ภาษา (สําหรับชาวตางชาติ) มีทั้งหมด 8 เว็บไซต คิดเปนรอยละ 80 ไมมีภาษา
ใหเลือกมีจํานวน 2 เว็บไซต คิดเปน รอยละ 20 และเว็บไซตมีการถามตอบแสดงความคิดเห็นและฝากขอมูล เปนจํานวน
ทั้งสิ้น 9 เว็บไซต คิดเปนรอยละ 90 สวนอีก 1 เว็บไซตไมมีการถามตอบแสดงความคิดเห็นและฝากขอมูล คิดเปนรอยละ 10
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
รวม
โดย

√

√
√
√
√

√

√

1

1

√
√

√

5

√
3

√
√
√
4

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
10

แหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติประเภทแกง

แหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติประเภทเกาะ

แหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติประเภทถ้ํา

แหลงทองเที่ยว
ประเภทน้ําตก

แหลงทองเที่ยวเชิง
สุขภาพ
น้ําพุรอนธรรมชาติ
แหลงทองเที่ยว
ประเภทชายหาด

แหลงทองเที่ยว
เพื่อนันทนาการ
แหลงทองเที่ยว
ทางวัฒนธรรม

แหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาติ

แหลงทองเที่ยว
ทางประวัติศาสตร

แหลงทองเที่ยวทาง
ศิลปะวิทยาการ

แหลงทองเที่ยว
เชิงนิเวศ

เว็บไซต

ตารางที่ 2 ผลเปรียบเทียบหนาโฮมเพจของเว็บไซตหนวยงานที่สงเสริมการทองเที่ยวนําเสนอภาพหนาแรก

√
√
√
√
√

0

√
2

2

√
√

√

2

√
3

A.คือ www.thai.tourismthailand.org
F.คือ www.tourism.gov.my
B.คือ www.bruneitourism.travel
G.คือ www.myanmartourism.org
C.คือ www.tourismcambodia.org
H.คือ www.tourism.gov.ph
D.คือ www.indonesia.travel
I.คือ www.yoursingapore.com
E.คือ www.tourismlaos.org
J.คือ www.vietnamtourism.com
จากผลวิจัยพบวา www.thai.tourismthailand.org ไดนําเสนอภาพหนาแรกของเว็บไซตคือ แหลงทองเที่ยวทาง
ศิลปะวิทยาการ แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม และแหลงทองเที่ยวประเภทแกง จากผลวิจัย
พบวา www.bruneitourism.travel ได นําเสนอภาพหนาแรกของเว็บ ไซตคือ แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม และแหล ง
ทองเที่ยวประเภทน้ําตก
จากผลวิจัยพบวา www.tourismcambodia.org ไดนําเสนอภาพหนาแรกของเว็บไซตคือ แหลงทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม และแหลงทองเที่ยวประเภทชายหาด
จากผลวิจัยพบวา www.indonesia.travel ไดนําเสนอภาพหนาแรกของเว็บไซตคือ แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ แหลง
ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และแหลงทองเที่ยวประเภทเกาะ
จากผลวิจัยพบวา www.tourismlaos.org นําเสนอภาพหนาแรกของเว็บไซตคือ แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร
แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหลงทองเที่ยวประเภทน้ําตก และแหลงทองเที่ยวประเภทถ้ํา
จากผลวิจัยพบวา www.tourism.gov.my นําเสนอภาพหนาแรกของเว็บไซตคือคือ แหลงทองเที่ยวเพื่อนันทนาการ
และแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
จากผลวิจัย พบวา www.myanmartourism.org นํา เสนอภาพหนาแรกของเว็บ ไซต คื อ แหล ง ท อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตรและแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
จากผลวิจัยพบวา www.tourism.gov.ph นําเสนอภาพหนาแรกของเว็บไซตคือ แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร
แหลง ท องเที่ ย วธรรมชาติ แหล งท องเที่ ยวเพื่ อนันทนาการ แหล งท องเที่ย วทางวัฒ นธรรม แหลง ทองเที่ ยวทางธรรมชาติ
ประเภทถ้ํา และแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติประเภทเกาะ

1
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จากผลวิ จัย พบวา www.yoursingapore.com นํ าเสนอภาพหน า แรกของเว็บ ไซต คื อ แหล ง ท อ งเที่ ย วเพื่ อ
นันทนาการและแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
จากผลวิจัยพบวา www.vietnamtourism.com นําเสนอภาพหนาแรกของเว็บ ไซต คื อ แหล ง ท องเที่ ยวทาง
ธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวนันทนาการ แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม แหลงทองเที่ยวประเภทชายหาด และแหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาติประเภทเกาะ
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
ในสวนนี้ผูวิจัยนําผลการศึกษาที่ไดจากการเปรียบเทียบเว็บไซตของหนวยงานรัฐที่มีหนาที่สงเสริมการทองเที่ยวมา
สรุป อภิปรายผลและใหขอเสนอแนะโดยมีรายละเอียดดังนี้
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบเนื้อหาของเว็บไซตหนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่สงเสริมการทองเที่ยวใน
กลุมประเทศอาเซียนซึ่งมีจํานวน 10 ประเทศ ไดทําการเปรียบเทียบโดยการออกแบบตารางการเปรียบเทียบ เพื่อเปรียบเทียบ
เนื้อหาในเว็บไซต โดยใชตารางการเปรียบเทียบซึ่งรายการใหตรวจสอบเนื้อหาและแนวทางแบงออกเปน 8 ขอ ดังตอไปนี้คือ
คือ (1) ดานความทันสมัย (2) ดานเนื้อหาและขอมูล (3) ดานความนาเชื่อถือ (4) การเชื่อมโยงขอมูล (5) ดานมัลติมีเดีย (6)
การให ข อมูล (7) การเข าถึ ง ข อมูล (8) ความหลากหลายข อมู ล ขอบเขตการวิจัย ทางด านเนื้อหา ใช ท ฤษฎี ข อง Nancy
Everhart เปรียบเทียบเว็บไซต ไดแก (1) ดานความทันสมัย (2) ดานเนื้อหาและขอมูล (3) ดานความนาเชื่อถือ (4) การ
เชื่อมโยงขอมูล (5) ดานมัลติมีเดีย (6) การใหขอมูล (7) การเขาถึงขอมูล
(8) ความหลากหลายขอมูล ดานประชากร
เว็บไซตของหนวยงานที่สงเสริมการทองเที่ยวในกลุมอาเซียน ซึ่งประกอบดวย 10 ประเทศ ซึ่งมีเว็บไซตไดแก
A. www.thai.tourismthailand.org
F. www.tourism.gov.my
B. www.bruneitourism.travel
G. www.myanmartourism.org
C. www.tourismcambodia.org
H. www.tourism.gov.ph
D. www.indonesia.travel
I. www.yoursingapore.com
E. www.tourismlaos.org
J. www.vietnamtourism.com
จากผลการวิจัยพบวา เว็บไซตสวนใหญมีจุดเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตใชงานได (100%) เนื้อหาครบถวนสมบูรณ ภาพ
และเนื้อหาสอดคลองกัน (100%) มีการเชื่อมโยงไปยังแหล งขอมูลอื่นเพิ่มเติม (100%) มีคําอธิบายแหลงขอมูลที่เพิ่มเติ ม
(100%) แหลงขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวของกับเนื้อหา (100%) เนื้อหาและขอมูลตองเปนไปตามวัตถุประสงคในการจัดทําเว็บไซต
(100%) มีที่ อยู หนวยงานของรัฐ ที่ส งเสริ มการท องเที่ ยว (100%) มี อีเ มล ที่ติ ดต อได /ช องทางออนไลน (100%) มีเ บอร
โทรศัพทของหนวยงาน (100%) มีการสงวนลิขสิทธิ์ของเว็บไซต (Copyright) (100%) มีการเชื่อมโยงจากหนาหลักกับหนา
อื่นๆ (100%) มีลิงคเชื่อมโยงไปยังขอมูลอื่นๆ (100%) มี Multimedia ที่นํามาใชสอดคลองกับเนื้อหาภายในเว็บ (100%) มี
Multimedia ที่นํามาใชเปนประโยชนตอผูเขาชม (100%) มีการจัดรูปแบบและหมวดหมูของขอมูลอยางเปนระบบ (100%)
เมื่อผูใชตองการเขาสูเว็บไซตโดยการพิมพที่อยูของเว็บเชน URL หรือโดเมนเนม (Domain Name) แลวกดปุม Enter การ
แสดงผลของหนาแรกจะตองปรากฏอยางรวดเร็ว (100%) ทําไดรวดเร็วหาจาก Search engineไดสะดวก (100%) มีเขาถึง
Google (100%) เขาถึง Yahoo (100%) เขาถึง MSN (100%)
สวนในขอแตกตางในการเปรียบเทียบเว็บไซตพบวามีการแสดงสถิติของจํานวนการเขาใชและจํานวนผูที่กําลังใชงาน
จํานวน 1 เว็บไซต (10%) ในจํานวน 9 เว็บไซตไมมีการแสดงจํานวนการเขาใชและจํานวนผูที่กําลังใชงาน (90%) เว็บไซตมี
การระบุวันที่นําเสนอเนื้อหามีจํานวนทั้งหมด 7 เว็บไซต (70%) สวนอีก 3 เว็บไซตไมรุบุวันที่นําเสนอเนื้อหา(30%) ผูเยี่ยมชม
สามารถเขาถึงขอมูลในเว็บไซตไดมีจํานวน 9 เว็บไซต (90%) สวนอีก 1 เว็บไซตไมสามารถเขาถึงขอมูลได (10%) ผูเยี่ยมชม
สามารถเขาถึงขอมูลในเว็บไซตไดมีจํานวน
9 เว็บไซต (90%) สวนอีก 1 เว็บไซตไมสามารถเขาถึงขอมูลได (10%) มี
เครื่องมือสืบคนเปนจํานวน 8 เว็บไซต (80%) สวนอีก 2 เว็บไซตไมมีเครื่องมือสืบคน (20%) มีเมนูภาษาใหเลือกมากกวา 1
ภาษา (สําหรับชาวตางชาติ) มีทั้งหมด 8 เว็บไซต (80%) ไมมีภาษาใหเลือกมีจํานวน 2 เว็บไซต (20%) และเว็บไซตมีการถาม
ตอบแสดงความคิดเห็นและฝากขอมูล เปนจํานวนทั้งสิ้น 9 เว็บไซต (90%) ไมมีการถามตอบแสดงความคิดเห็นและฝากขอมูล
จํานวน 1 เว็บไซต (10%) และผลวิจัยในการเปรียบเทียบโฮมเพจของเว็บไซตหนวยงานที่สงเสริมการทองเที่ยวที่นําเสนอภาพ
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แรก ผลการวิจัยสรุปไดวาเว็บไซตสวนใหญนําเสนอแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมทุกเว็บไซต รองลงมาคือแหลงทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร และแหลงทองเที่ยวเพื่อนันทนาการตามลําดับ
อภิปรายผล
จากกผลเปรียบเทียบเว็บไซตในดานขอมูลของเว็บไซตของหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่สงเสริมการทองเที่ยวในกลุม
อาเซียน พบวา ในสวนของขอมูลสอดคลองกับงานของ Nancy Everhart (1996) ที่ออกแบบประเมินเพื่อตรวจสอบขอมูลใน
เว็บไซตเพื่อเปรียบเทียบวาเว็บไซตมีขอมูลอะไรบาง งานวิจัยเรื่อง การวิเคราะหเนื้อหาเว็บไซตของหนวยงานของรัฐที่สงเสริม
การทองเที่ยว 10 ประเทศในกลุมอาเซียน ไดเปรียบเทียบดานตางๆ 8 ดานไดแก (1) ความทันสมัย (Currency) ของเว็บไซต
(2) ในดานเนื้อหาและขอมูล (Content and Information) (3) ในดานความเชื่อถือ(Authority) (4) ในดานการเชื่อมโยง
ขอมูล (Navigation) (5) ในดานความเปนมัลติมีเดีย (Multimedia) (6) ในดานการใหขอมูล (Treatment) (7) ในดานการ
เขาถึงขอมูล (Access) (8) ความหลากหลายของขอมูล (Miscellaneous) ซึ่งพบวาเนื้อหาในเว็บไซตสวนใหญสอดคลองกับ
งานของ Nancy Everhart (1996) แตในดานความทันสมัย (Currency) เมื่อเปรียบเทียบเว็บไซตจํานวน 10 เว็บไซตกลับ
พบวามีเพียงแค 1 เว็บไซตเทานั้น (10%) ที่แสดงสถิติของจํานวนการเขาใชและจํานวนที่ผูที่กําลังใชงาน
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะตอหนวยงานที่เกี่ยวของ จากการศึกษาเปรียบเทียบเว็บไซตของหนวยงานรัฐที่มีหนาที่สงเสริมการ
ทองเที่ยว ทั้งหมด 10 ประเทศในกลุมอาเซียนนั้น ทําใหทราบวา เว็บไซตควรมีการแสดงสถิติของจํานวนการเขาใชและจํานวน
ผูที่กําลังใชงาน จะทําใหทราบถึงจํานวนของผูเขาชมเว็บไซตในสัปดาหนี้มีมากหรือนอยกวาสัปดาหที่ผานมาและสามารถบอก
จํานวนผูเยี่ยมชมทั้งหมด สิ่งที่สําคัญคือสามารถมองเห็นถึงการพัฒนาเว็บไซตที่ผานมาขององคกรวาดีขึ้นมากนอยเพียงใด
2. ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป
ศึกษาเปรียบเทียบและประเมินระดับการพัฒนาและภาพรวมของเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่สงเสริมการทองเที่ยว
ในกลุมประเทศอาเซียน
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการรานขายหนังสือ ในอําเภอเมือง จังหวัดเลย
จิตราภา คนฉลาด และบริวฒ
ั น วันทอง
สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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บทคัดยอ
การวิจั ยครั้ง นี้มี วัต ถุป ระสงค เพื่ อพั ฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อการบริห ารจัด การร านขายหนังสื อ ในอําเภอเมือง
จังหวัดเลย และเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรานขายหนังสือ ในอําเภอ
เมือง จังหวัดเลย เก็บรวบรวมขอมูลในการพัฒนาระบบจากผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาระบบ และผูที่มีสวนเกี่ยวของ/เจาของ
กิจการที่ทําธุรกิจขายหนังสือ ในอําเภอเมือง จังหวัดเลย เพื่อทราบถึงกระบวนการดําเนินงานในปจจุบัน และความตองการ
สําหรับระบบงานใหม พัฒนาระบบสารสนเทศโดยการประยุกตใชความรูทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
พัฒนาโปรแกรมดวยVisual Studio 2010 และใชโปรแกรม Microsoft Access 2010 ชวยในการจัดการฐานขอมูลและออก
รายงาน โดยพั ฒนาระบบสารสนเทศที่ สามารถจัดการกับข อมูล ซึ่งประกอบด วย ตรวจสอบขอมูล การเขาสูระบบ ขอมู ล
พนักงาน ขอมูลประเภทหนังสือ ขอมูลหนังสือ ขอมูลการขาย และออกรายงาน ซึ่งสามารถนํามาชวยในการบริหารจัดการราน
ขายหนังสือตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว การประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรานขาย
หนังสือนี้ ใชแบบประเมินสํารวจความคิดเห็น พบวา ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาระบบ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
ไดแก ดานการตรงตามความตองการของผูใชระบบและดานการเขาใชงาน/การรักษาความปลอดภัยของขอมูล สวนผูที่มีสวน
เกี่ยวของ/เจาของกิจการที่ทําธุรกิจขายหนังสือ พบวา มีความพึงพอใจอยู ในระดับมากที่สุด ไดแ ก ดานการทํ างานไดตาม
ฟงกชันงานของระบบและดานการเขาใชงานและการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไว
คําสําคัญ : การบริหารจัดการรานขายหนังสือ, การพัฒนาระบบสารสนเทศ, ธุรกิจรานขายหนังสือ
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Abstract
This research aims to the development of Bookstore Management System in Muang, Loei province,
and evaluate the performance of information systems for the management of the bookstore in Muang,
Loei province. The collection of data in the system from expert system and those involved / owner of a
business books in muang, Loei province . The current operations and requirements for the new
system. Development of information systems by applying their knowledge of computers and information
technology. The application development with Visual Studio 2010 and Microsoft Access 2010 allows use
in database management and reporting. By developing systems that can login,employee
information, information books, book sales data and reports which can be used to assist in the
management of the bookstore of the objectives set. To evaluate the performance of information
systems for the management of this bookstore. The assessment expert system. Satisfaction is at the
highest level, including the needs of the user and the access / information security. Those involved /
owner of a business books has found satisfaction in the highest level, including working as a function of
the system and the access and security of data in the system. compared to the set criteria.
Keywords : Bookstore Management System, Information System Development, Business Bookstores
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บทนํา
รานหนังสือเปนอีกธุรกิจหนึ่งที่มีนักลงทุนอยากจะทํากันมาก ซึ่งจะตองมีความพรอมหลาย ดานประกอบกันไมวาจะ
เปน ขอมูลรายละเอียด เงินลงทุน สถานที่เปดราน ฯลฯ เนื่องดวยปจจุบันมีการแขงขันทางดานธุรกิจสูง แตละผูประกอบการก็
จะตองหาวิธีปรับตัวใหทันตอยุคดิจิตอล ตอยุคของโลกคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็เพื่อธุรกิจตนเองใหสามารถ
ขับเคลื่อน และมีการบริหารจัดการขอมูลในดานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดทําระบบเพื่อบริหารจัดการสําหรับ
รานต าง ๆ นับ วาเป นกลยุท ธใ นทางธุรกิจที่ ดีเ พื่ อตอบสนองความต องการของลู กค าและผู ใช บริ การได อย างความสะดวก
ธุรกิจรานขายหนังสือ (รูจักกับธุรกิจรานหนังสือ, ม.ป.ป.) นับเปนหนึ่งในภาคธุรกิจธุรกิจที่มีการแขงขันปานกลาง เปน
ธุรกิจที่มีความเติบโตควบคูไปกับการพัฒนาของคนในประเทศ เพราะยิ่งคนในประเทศหันมาสนใจความรูมากเทาใด นักเขียนก็
มีมากขึ้น เขียนผลงานมากขึ้น เชนกันแลวทําใหรานขายหนังสือก็สามารถขายไดมากขึ้นเชนกัน และธุรกิจนี้ถือเปนธุรกิจที่มี
ระยะเวลาในการทําธุรกิจที่ยาวนาน ทําใหการลงทุนตองใช เวลาในการคืนทุนพอสมควร โดยกําไรของธุร กิจนี้จะคงที่อยู ที่
ประมาณ 10-20 เปอรเซ็นต เพราะไมสามารถขึ้นราคาเกินกวาปกได ทําใหอาชีพนี้มีความเสี่ยงที่ตองยอมรับอยูพอสมควร แต
หากมี การบริ ห ารระบบสารสนเทศร านขายหนัง สื อดี ๆ ก็ส ามารถเติ บ โตและขยายช องทางการทํ าธุร กิจ ได เ ป นอย างดี
จากผลการวิเคราะหสถานภาพผูประกอบการ ในอําเภอเมือง จังหวัดเลย (วิลัยพร, 2557) พบวา ผูประกอบการในเขต
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีรูปแบบของธุรกิจเปนหางหุนสวนจํานวน 139 ราย คิดเปนรอยละ 62.30 และมีรูปแบบของ
ธุรกิจเปนบริษัทจํากัด 84 ราย คิดเปนรอยละ 37.70 และเมื่อพิจารณาประเภทของธุรกิจ พบวาเปนธุรกิจประเภทการคา
จํานวน 151 ราย คิดเปนรอยละ 67.70 ประเภทธุรกิจบริการ จํานวน 55 ราย คิดเปนรอยละ 24.70 และประเภทธุรกิจการ
ผลิต จํานวน 17 ราย คิดเปนรอยละ 7.60 และเมื่อพิจารณา ขนาดสถานประกอบการพบวา เปนสถานประกอบการขนาดเล็ก
จํานวน 194 ราย คิดเปนรอยละ 87.00 เปนสถานประกอบการขนาดกลาง จํานวน 29 ราย คิดเปนรอยละ 13.00 เพื่อชวยให
การดําเนินงานของประเภทธุรกิจบริการ โดยเฉพาะธุรกิจรานขายหนังสือมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรานขายหนังสือขึ้นเพื่อใหผูมีหนาที่เจาของราน พนักงานและผูที่เกี่ยวของ
สามารถใชในการปฏิบัติงาน ไดอยางงาย สะดวก รวดเร็ว แมนยํา ลดขอผิดพลาดและสามารถควบคุมการบริหารจัดการได
อย า งถู ก ต อ ง อั น จะส ง ผลให ร ะบบสารสนเทศมี ก ารบริ ห ารควบคุ ม และการดํ า เนิ น งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมาก
มีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรานขายหนังสือ อาทิเชน งานวิจัยการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการรานขายหนังสือ BK BookStore (กนกรดา, 2557) เพื่อเพิ่มชองทางของการใหบริการซื้อขายสินคา
ระหวางลูกคาและทางราน โดยลูกคาสามารถเขามาคนหาสินคาที่ตองการผานระบบของทางรานที่ไดออกแบบและพัฒนาขึ้น
และระบบยังชวยอํานวยความสะดวกใหรานคาสามารถบริหารจัดการขอมูลได ผลการดําเนินงานพบวาระบบหริหารจัดการ
รานขายหนังสือสามารถซื้อ ขายไดผานระบบของรานขายหนังสือ และงานวิจัยระบบจัดการรานเชา ขายหนังสือ โดยใช QR
Code (ชลธิชา, 2556) ระบบแบงการทํางานเปน 4 สวนใหญ ๆ คือ การจัดการขอมูลหนังสือ การจัดการขอมูลสมาชิก การ
บริการเชา-คืน และขายหนังสือ และสรุปรายรับ-รายจายพรอมทั้งแสดงกราฟสถิติรายรับ-รายจายตาง ๆ จากการสํารวจความ
พึงพอใจของผูใชพบวามีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.2 จาก 5.0 ซึ่งถือวาอยูในเกณฑดี โดยคุณสมบัติในการจัดการขอมูลตาง ๆ และ
การเชา-ขายเหมาะสม ตรงตามความตองการของผูใช แตการออกแบบสวนตอประสานกับผูใชไดคะแนนนอยที่สุด เนื่องจาก
ผูใชเขาใจความหมายของไอคอนบางอันไมตรงกับฟงกชั่นการทํางานของระบบ

วิธีการดําเนินการวิจัย
คณะผูวิจัยไดทําการศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรานขายหนังสือ จากนั้นนํามาวิเคราะห ออกแบบ
ระบบ พัฒนา ติดตั้งระบบ ทดลองใชงานและทําการประเมินประสิทธิภาพ โดยใชวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) (ธีรวัฒน
และเอกพันธุ, 2552) ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรานขายหนังสือ ในอําเภอเมือง จังหวัดเลย และใน
สวนวิธีการดําเนินงานวิจัย มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. เนื้อหาการวิจัย การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรานขายหนังสือ ในอําเภอเมือง จังหวัดเลย แบง
การดําเนินการวิจัยออกเปน 3 สวนดวยกัน คือ สวนที่ 1 ศึกษาการดําเนินงานขายหนังสือ โดยใชวิธีการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
ดานการพัฒนาระบบ และผูที่มีสวนเกี่ยวของ/เจาของกิจการที่ทําธุรกิจขายหนังสือ ในอําเภอเมือง จังหวัดเลย
เพื่อทราบถึงสภาพการดําเนินงานขายหนังสือ สวนที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรานขายหนังสือ ซึ่ง
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ประกอบไปดวยการวิเคราะหขอมูลที่ไดเก็บรวบรวมเพื่อกําหนดความตองการของระบบงานใหม สวนที่ 3 การประเมินผล
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรานขายหนังสือ โดยใชแบบประเมินสํารวจความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนา
ระบบ และผูที่มีสวนเกี่ยวของ/เจาของกิจการที่ทําธุรกิจขายหนังสือ
2. การศึกษาการดําเนินงานขายหนังสือ
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูที่มีสวนเกี่ยวของ/เจาของกิจการที่ทําธุรกิจขายหนังสือ ในอําเภอเมืองจังหวัดเลย
การเก็บรวบรวมขอมูล มีวิธีการตามขั้นตอนดังนี้ เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อทําความเขาใจถึงขั้นตอน และวิธีการในการ
จัดเก็บขอมูล รวมถึงชี้แจงถึงความชัดเจนของหัวขอสัมภาษณแตละหัวขอ ดําเนินการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนา
ระบบ และผูที่มีสวนเกี่ยวของ/เจาของกิจการที่ทําธุรกิจขายหนังสือ รวมจํานวนทั้งหมด 20 ราย โดยสัมภาษณทางโทรศัพท/
เดินทางไปสัมภาษณยังสถานประกอบการ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ใชแบบสัมภาษณเพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการรานขายหนังสือในอําเภอเมือง จังหวัดเลย แลวทําการวิเคราะหและออกแบบเนื้อหา โดยแบงเปน 3 ตอนคือ ตอนที่ 1
แบบสัมภาษณขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ ตอนที่ 2 แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพ/ความพึงพอใจในการใชระบบ
ตอนที่ 3 ขอเสนอ แนะในการใชระบบ
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ ศึกษาการทํางานของระบบที่ผานมาและนํามาพัฒนาใหเปนระบบปจจุบัน ให
สอดคลองกับความตองการของผูใช แนวทางการพัฒนาระบบไดดําเนินการตามวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) (ธีรวัฒนและ
เอกพันธุ, 2552) ดังนี้
การวิเคราะหระบบ ศึกษาทําความเขาใจกับระบบการดําเนินงานขายหนังสืออยางละเอียด เพื่อกําหนดแนวทาง
สําหรับการออกแบบระบบงานใหมใหตรงกับความตองการของผูใชงาน โดยนําขอมูลใหมมาวิเคราะหแนวทางสําหรับการ
ออกแบบระบบใหมโดยใชแบบจําลอง ไดแก แผนภาพบริบทและแผนภาพกระแสขอมูล
หลังจากนั้นทําการออกแบบและพัฒนาระบบใหมเสร็จสิ้น ก็นําระบบไปติดตั้ง จากนั้นทดลองใชงานและประเมิน
ประสิทธิภาพการโดยใชแบบประเมิน
4. การประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูที่มีสวนเกี่ยวของ/เจาของกิจการที่ทําธุรกิจขายหนังสือ ในอําเภอเมือง จังหวัดเลย
จํานวน 15 ราย โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งพิจารณาจากการตัดสินใจของผูวิจัย
และลักษณะของกลุมตัวอยางที่เลือกเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยพิจารณาจากธุรกิจเกี่ยวกับการขายหนังสือและ
ตองการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรานขายหนังสือในกิจการของตนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การเก็บรวบรวมขอมูล คณะผูวิจัยนําแบบประเมินไปแจกกลุมตัวอยาง ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาระบบ 5 ราย
และผูที่มีสวนเกี่ยวของ/เจาของกิจการที่ทําธุรกิจขายหนังสือ ในอําเภอเมือง จังหวัดเลย จํานวน 15 ราย ซึ่งคณะผูวิจัยไดชี้แจง
รายละเอียดตาง ๆ เพื่อทําความเขาใจใหตรงกับวัตถุประสงคของการศึกษาโดยทําการแจกแบบประเมิน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบประเมิน แบงออกเปน 3 สวน คือ สวน
ที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไป มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ ซึ่งจะถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ อาชีพ รายได และวุฒิ
การศึกษา สวนที่ 2 ขอมูลความพึงพอใจตอระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรานขายหนังสือ ในอําเภอเมือง จังหวัดเลย
สวนนี้มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert's scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
นอย นอยที่สุด สวนที่ 3 เปนการสอบถามขอเสนอแนะเพิ่มเติม มีลักษณะเปนแบบปลายเปด เพื่อใหผูตอบแบบประเมินแสดง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุง
การวิเคราะหขอมูล คณะผูวิจัยไดนําแบบประเมินที่ไดรับการตอบกลับ มาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
Microsoft Excel ในการคํานวณดวยคอมพิวเตอร โดยวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการวิจัย แบงออกเปน 3 สวน คือ สวนที่
1 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน สถิติที่ใช คือ จํานวน และรอยละ แลวนําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลในรูปตารางประกอบคําอธิบาย สวนที่ 2 วิเคราะหขอมูลความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการรานขายหนังสือ สถิติที่ใช คือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยกับเกณฑที่ตั้งไว แลว
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปตารางประกอบคําอธิบาย สวนที่ 3 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะของผูใชที่มีตอ
ระบบโดยแบงเกณฑในการแปลความหมายขอมูล (บุญชม, 2545) ออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ คาเฉลี่ย 4.21-5.00
หมายความวามากที่สุด คาเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายความวามาก คาเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายความวาปานกลาง คาเฉลี่ย
1.81-2.60 หมายความวานอยและคาเฉลี่ย1.00-1.80หมายความวานอยที่สุด
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ผลการวิจัย
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรานขายหนังสือ ในอําเภอเมือง จังหวัดเลย ดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาระบบ 5 ราย และผูที่มีสวนเกี่ยวของ/เจาของกิจการที่ทําธุรกิจขายหนังสือ ใน
อําเภอเมือง จังหวัดเลย จํานวน 15 ราย โดยสัมภาษณทางโทรศัพท/เดินทางไปสัมภาษณยังสถานสถานประกอบการ
หลังจากไดขอมูลจากการสัมภาษณ คณะผูวิจัยไดรวบรวมขอมูล สามารถนํามาพัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ
(SDLC)ไดดังนี้
แผนภาพบริบท จากการวิเคราะหความตองการของผูปฏิบัติงาน มีสวนที่เกี่ยวของ 2 กลุมไดแก เจาของรานและ
พนักงาน ดังภาพที่ 1
แผนภาพกระแสขอมู ล จากการที่ คณะผูวิจัยไดทํ าการออกแบบแผนภาพบริ บทของระบบการทํ างานของระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรานขายหนังสือ สามารถเขียนเปนกระบวนการยอย ประกอบดวย ตรวจสอบขอมูลการเขาสู
ระบบ ขอมูลพนักงาน ขอมูลประเภทหนังสือ ขอมูลหนังสือ ขอมูลการขาย และออกรายงาน ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ภาพแผนภาพกระแสขอมูล
จากภาพที่ 2 แผนภาพกระแสขอมูล สามารถอธิบายการออกแบบระบบไดดังนี้
การเขาใชระบบ เจาของรานตองทําการเขาสูระบบ โดยใสขอมูลชื่อและรหัสผาน เพื่อทําการเขาสูระบบและ
ยืนยันการเขาสูระบบ
การบันทึกขอมูลพนักงาน เจาของรานสามารถเพิ่มขอมูล แกไขขอมูลและเรียกดูรายละเอียดขอมูลพนักงานแต
ละคนได โดยขอมูลพนักงานจะเก็บรายะละเอียด ไดแก รหัสพนักงาน (รหัสบัตรประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก) รหัสผาน คํานําหนาชื่อ ชื่อ นาสมกุล วันเกิด วันที่เริ่มทํางาน วันที่สิ้นสุดการทํางาน ที่อยู และเบอร
โทรศัพท เพื่อระบุตัวตนและตรวจสอบขอมูลไดวาพนักงานคนใดขายหนังสือ
การบันทึกขอมูลประเภทหนังสือ เจาของรานเก็บรายละเอียดขอมูลประเภทหนังสือ ไดแก รหัสประเภทหนังสือ และ
ชื่อประเภท เพื่อจัดหมวดหมูในหนังสือชนิดตาง ๆ ใหงายตอการแยกประเภทรายการหนังสือ
การบันทึกขอมูลหนังสือ เจาของรานสามารถเพิ่มขอมูล แกไขขอมูลและเรียกดูขอมูลหนังสือ เชน รหัสหนังสือ รหัส
ประเภท
หนังสือ ชื่อหนังสือ ราคาตอเลม และจํานวนสินคาในคลังสินคา เพื่อตรวจสอบยอดคงเหลือวาสินคาในคลังมีจํานวนมากหรือ
นอยเพียงใด
การบันทึกการขายและออกรายงานขอมูล เจาของรานทํางานขายหนังสือ และระบบจะคํานวณเงินโดยอัตโนมัติ เมื่อมี
การยืนยันการซื้อหนังสือเรียบรอยแลว ระบบจะบันทึกขอมูลการขาย ไดแก รหัสการสั่งซื้อ ลําดับที่ วันที่ขาย รหัสหนังสือ ชื่อ
หนังสือ จํานวนที่ซื้อ ราคารวมทั้งหมด และรหัสพนักงานที่ขาย จากนั้นระบบจะออกใบชําระเงินโดยอัตโนมัติ โดยพัฒนา
โปรแกรมดวยVisual Studio 2010 และใชโปรแกรม Microsoft Access ชวยในการจัดการฐานขอมูลและออกรายงาน
หนาจอแสดงเมนูระบบบริหารจัดการรานขายหนังสือ ประกอบดวย เมนูคนหาหนังสือ ขอมูลพนักงาน ขอมูล
ประเภทหนังสือ ขอมูลหนังสือ การขายสินคา และ ตรวจสอบสินคาคงเหลือในคลัง ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ภาพเมนูระบบบริหารจัดการรานขายหนังสือ
หนาจอแสดงขอมูลการขายหนังสือ และระบบจะคํานวณเงินโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการยืนยันการซื้อหนังสือเรียบรอยแลว
ระบบจะบันทึกขอมูลการขาย ไดแก รหัสการสั่งซื้อ ลําดับที่ วันที่ขาย รหัสหนังสือ ชื่อหนังสือ จํานวนที่ซื้อ ราคารวมทั้งหมด
และรหัสพนักงานที่ขาย ดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 ภาพหนาจอแสดงขอมูลการขายหนังสือ
หนาจอแสดงขอมูลการออกใบชําระเงิ นโดยอัตโนมัติใหแ กลูกคา แสดงรายละเอียดเลขที่ใบเสร็จ วันที่ขายสินค า
พนั ก งานคนใดเป น คนขายสิ น ค า ลํ า ดั บ ที่ ชื่ อ สิ น ค า จํ า นวนที่ ข าย ราคาแต ล ะรายการและราคารวมทั้ ง หมด
ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ภาพหนาจอ
แสดงขอมูลใบเสร็จรับเงิน
จากการพัฒนาระบบและทดสอบเสร็จสิ้นแลว นําระบบไปติดตั้งและใชงานกับผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาระบบ 5 ราย
และกลุมตัวอยาง 15 ราย ทําการแจกแบบประเมิน มีรายละเอียดดังนี้
การประเมินประสิทธิภาพโดยผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาระบบจํานวน 5 ราย
ดานขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณจํานวน 5 ราย เปนเพศชายจํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 40 และเพศหญิงจํานวน 3
ราย คิดเปนรอยละ 60 เมื่อจําแนกตามอายุพบวา ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาระบบ มีอายุอยูในชวง 31 – 35 ป จํานวน 4 ราย
คิดเปนรอยละ 80 รองลงมาคือระดับอายุ 36 - 40 ป จํานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 20 ดานระดับการศึกษาพบวาผูเชี่ยวชาญ
ดานการพัฒนาระบบ ทุกรายมีการศึกษาในระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ100
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ตารางที่ 1 สรุปการประเมินประสิทธิภาพโดยผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาระบบ จํานวน 5 ราย
รายการประเมิน
SD ระดับประสิทธิภาพ
xˉ
4.34
0.67
มากที่สุด
1. ดานการตรงตามความตองการของผูใชระบบ
2. ดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของระบบ
4.20
0.72
มาก
3. ดานความงายตอการใชงานระบบ
4.06
0.76
มาก
4.48
0.57
มากที่สุด
4. ดานการเขาใชงานและการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ
ผลสรุปการประเมิน
4.27
0.42
มากที่สุด
จากตารางที่ 1 พบวา
ผลการประเมินประสิทธิภาพการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรานขายหนังสือในอําเภอเมือง จังหวัดเลย
พบวา ความพึงพอใจในโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.27 เมื่อพิจารณาพึงพอใจเปนรายดาน
พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คือ ดานการตรงตามความตองการของผูใชระบบ (xˉ= 4.34, S.D.=0.67)
และดานการเขาใชงานและการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ (xˉ= 4.48, S.D.=0.57) และมีความพึงพอใจระดับมาก
คือ ดานการทํางานไดตามฟงกชั่นงานของระบบ (xˉ= 4.20, S.D.=0.72) และดานความงายตอการใชงานระบบ (xˉ= 4.06
S.D.=0.76) ตามลําดับ
การประเมินประสิทธิภาพโดยผูที่มีสวนเกี่ยว ของ/เจาของกิจการที่ทําธุรกิจขายหนังสือจํานวน 15 ราย ดานขอมูลทั่วไป
ของผูใหสัมภาษณจํานวน 15 ราย เปนเพศชายจํานวน 12 ราย คิดเปนรอยละ 80 และเพศหญิงจํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ
20 เมื่อจําแนกตามอายุพบวา กลุมตัวอยางมีอายุอยูในชวง 36 – 40 ป จํานวน 11 ราย คิดเปนรอยละ 73.33 รองลงมาคือ
ระดับอายุ 31 - 35 ป จํานวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 26.67 ดานระดับการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 12 ราย คิดเปนรอยละ 80 รองลงมาเปนการศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรีจํานวน 3 รายคิดเปนรอยละ
20
ตารางที่ 2 สรุปการประเมินความพึงพอใจโดยผูที่มีสวนเกี่ยวของ/เจาของกิจการที่ทําธุรกิจขายหนังสือ ในอําเภอเมือง จังหวัด
เลย จํานวน 15 ราย
รายการประเมิน
SD ระดับประสิทธิภาพ
xˉ
1. ดานการตรงตามความตองการของผูใชระบบ
3.97
0.77
มาก
2. ดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของระบบ
4.26
0.69
มากที่สุด
3. ดานความงายตอการใชงานระบบ
4.02
0.76
มาก
4. ดานการเขาใชงานและการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ
4.24
0.71
มากที่สุด
ผลสรุปการประเมิน
4.12 0.72
มาก
จากตารางที่ 2 พบวา
ผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรานขายหนังสือในอําเภอ
เมือง จังหวัดเลย พบวา ความพึงพอใจในโดยภาพรวมอยูในระดับมากโดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.12 เมื่อพิจารณาพึงพอใจ
เปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของระบบ (xˉ= 4.26,
S.D.=0.69) และ ดานการเขาใชงานและการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ (xˉ= 4.24, S.D.=0.71) และมีความพึง
พอใจระดับมาก คือ ดานการตรงตามความตองการของผูใชระบบ (xˉ= 3.97, S.D.=0.77) และดานความพึงพอใจดานความ
งายตอการใชงานระบบ (xˉ= 4.02, S.D.=0.76) ตามลําดับ
อภิปรายผล
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรานขายหนังสือ ในอําเภอเมือง จังหวัดเลยเปนการประยุกตใช
ความรูทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบ โดยพัฒนาโปรแกรมดวยVisual Studio 2010 และใช
โปรแกรม Microsoft Access 2010 ชวยในการจัดการฐานขอมูลและออกรายงานแสดง โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
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การบริหารจัดการรานขายหนังสือ ซึ่งประกอบไปดวย ตรวจสอบขอมูลการเขาสูระบบ ขอมูลพนักงาน ขอมูลประเภทหนังสือ
ขอมูล หนัง สือ ขอมู ลการขาย และออกรายงาน ซึ่ง สามารถนํามาช วยในการบริห ารจัดการร านขายหนัง สือ ให บรรลุต าม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว จากการวิจัยพบวา
การประเมินประสิทธิภาพโดยผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาระบบ โดยมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ไดแก
ดานการตรงตามความตองการของผูใชระบบมีคาเฉลี่ย 4.34 และดานการเขาใชงานและการรักษาความปลอดภัยของขอมูล
ในระบบมีคาเฉลี่ย 4.48 และมีความพึงพอใจระดับมาก ไดแก ดานการทํางานไดตามฟงกชั่นงานของระบบมีคาเฉลี่ย 4.20
และดานความงายตอการใชงานระบบมีคาเฉลี่ย 4.06
การประเมินประสิทธิภาพผูที่มีสวนเกี่ยวของ/เจาของกิจการที่ทําธุรกิจขายหนังสือ ในอําเภอเมือง จังหวัดเลย ดาน
ความสามารถของระบบตอผูใชงานโดยมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดไดแก ดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของระบบ
คาเฉลี่ย 4.26 และดานการเขาใชงานและการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบคาเฉลี่ย 4.24 และมีความพึงพอใจ
ระดับมาก ไดแก ดานการตรงตามความตองการของผูใชระบบคาเฉลี่ย 3.97 และดานความงายตอการใชงานระบบคาเฉลี่ย
4.02 ตามลําดับ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรานขายหนังสือ ในอําเภอเมือง จังหวัดเลย ไดพัฒนาขึ้น เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการบริหารจัดการขายหนังสือ เนื่องจากระบบงานเดิมเปนการบันทึกขอมูลในกระดาษ การคํานวณเงินดวยมือ และ
การสรุปรายงานการเงินไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
สรุปผล
จากผลการวิจัย พบวาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรานขายหนังสือ ในอําเภอเมือง จังหวัด
เลย ผูที่มีสวนเกี่ยวของ/เจาของกิจการที่ทําธุรกิจขายหนังสือ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานบริหารจัดการขอมูล
ไดอยางสะดวกสบาย รวดเร็ว และแมนยํา และจากการประเมินประสิทธิภาพการทํางานระบบ ผูเชี่ยวชาญมีความพึงพอใจ
ดานการเขาใชงานและการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ ดานการตรงตามความตองการของผูใช ดานการทํางานได
ตามฟงกชั่นงาน และดานความงายตอการใชงานระบบ มีคาเฉลี่ย 4.48, 4.34, 4.20 และ 4.06 ตามลําดับ และผูที่มีสวน
เกี่ยวของ/เจาของกิจการที่ทําธุรกิจขายหนังสือ ในอําเภอเมือง จังหวัดเลย มีความพึงพอใจดานการทํางานไดตามฟงกชันงาน
ดานการเขาใชงานและการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ ดานความงายตอการใชงานระบบ และดานการตรงตาม
ความตองการของผูใชระบบ มีคาเฉลี่ย 4.26, 4.24, 4.02 และ 3.97 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (กนกรดา,
2557) ไดพัฒนาระบบบริหารจัดการรานขายหนังสือ BK BookStore เพื่อเพิ่มชองทางของการใหบริการซื้อขายสินคาระหวาง
ลูกคาและทางราน โดยลูกคาสามารถเขามาคนหาสินคาที่ตองการผานระบบของทางรานที่ไดออกแบบและพัฒนาขึ้น และ
ระบบยังชวยอํานวยความสะดวกใหรานคาสามารถบริหารจัดการขอมูลได ผลการดําเนินงานพบวาระบบหริหารจัดการราน
ขายหนังสือสามารถซื้อขายไดผานระบบของรานขายหนังสือ
ขอเสนอแนะ
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรานขายหนังสือสามารถปรับปรุงและพัฒนาในสวนตาง ๆ ใหดีขึ้นตอไป
เชน ดานความปลอดภัยในการจัดการขอมูล
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรานขายหนังสือ สามารถนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน เทคโนโลยีบารโคด
เพื่อมาชวยในการดําเนินงานใหงาย สะดวก รวดเร็วและระบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เอกสารอางอิง
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แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานวิชาการ
สูการเปนสถานศึกษาในประชาคมอาเซียน เครือขายการจัดการศึกษาที่ 9
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาระนอง
วรางคณา เพ็ชรฉวี
email: aditap.wichit@gmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุ ประสงคเพื่อ ศึกษาการดําเนินงานวิชาการสู การเปนสถานศึกษาในประชาคมอาเซียน และ
นําเสนอแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานวิชาการสูการเปนสถานศึกษาในประชาคมในประชาคมอาเซียน เครือขายการจัด
การศึกษาที่ 9 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง กลุมประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ
กลุมที่ 1 ครู ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบงานวิชาการของโรงเรียน เครือขายการจัดการศึกษาที่ 9 สํานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาระนอง ทั้ ง หมด 80 คน ประชากรกลุ ม ที่ 2 คื อ ผู มี ความรู แ ละประสบการณเ กี่ย วกับ การ
ดําเนินงานวิชาการเปนสถานศึกษาในประชาคมอาเซียน จํานวน 5 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม และ
แบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบวา 1. การดําเนินงานวิชาการสูสถานศึกษาในประชาคมอาเซียน ของเครือขายการจัดการศึกษาที่ 9
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาพรวมอยูในระดับมาก หากพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมาก 4 ดาน ไดแก
ดานการวางแผนดานวิชาการ ดานหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผล ประเมินผล
สวนด านการส ง เสริ ม ให มี แ หล งเรี ย นรู แ ละเทคโนโลยี และดานการนิเ ทศการศึ กษา อยู ระดั บ ปานกลาง แนวทางการ
พัฒนาการดําเนินงานวิชาการสูสถานศึกษาในประชาคมอาเซียน สถานศึกษาควรใหความสําคัญกับการกําหนดเปาหมายของ
สถานศึกษาในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับการจัดการเรียนรูในสภาพปจจุบัน วางมาตรฐานตัวชี้วัด และ
จัดใหมีการวัดผลและประเมินผล
คําสําคัญ: สถานศึกษาในประชาคมอาเซียน/การดําเนินงานวิชาการ
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Guidelines for improving the academic performance of students in ASEAN.
School network management studies at nine.
Office area of Ranong
Warangkana Pechchawee
email: aditap.wichit@gmail.com

Abstract
This research. Aims to Study of Academic Operations in School in ASEAN Community And propose ways to
improve academic performance as a schools in the ASEAN community. Educational Administration Network No. 9 Office of
Ranong Primary Education Area The population used in this study was divided into 2 groups: Group 1, school administrators,
school administrators and teachers responsible for school academic work. Educational Network 9, Office of the Primary
Education Area, Ranong Province, total of 80 persons. The second group of people is knowledgeable and experienced in
academic affairs as well as 5 Schools in the ASEAN Community. Is a questionnaire And interview form Data were analyzed
by means of percentage, mean, and standard deviation.
The findings were as follows: 1. Academic operations in Schools in ASEAN community. Of the Educational
Management Network No. 9 Office of the Primary Education Region The overall picture is very high. Considering the
individual aspect, it was at the high level of 4 aspects, namely academic planning. School curriculum Development of
learning process on evaluation and evaluation, promotion of learning resources and technology. And the supervision of
education. Moderately Guidelines for the Development of Academic Activities in Educational Institutions in ASEAN
Community Institutions should prioritize the setting of educational institutions in the provision of school curriculum in
accordance with current learning management. Set standard metric And provide measurement and evaluation.

Keywords: Schools in the ASEAN Community / Academic Operations
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บทนํา
คําวา “ASEAN” เปนคํายอมาจาก “Association of Southeast Asian Nations” แปลเปนภาษาไทยอยาง
เปนทางการโดยกระทรวงการตางประเทศของไทยวา “สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต” เปนที่มาของชื่อ
“ASEAN” การสรางความเปนพลเมืองอาเซียน มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะความเปนหนึ่งเดียวของอาเซียนจะเกิดขึ้น
ไมไดหากประเทศสมาชิกอาเซียน ขาดความตระหนักรวมกันในการเปนหนึ่งเดียว ทั้งดานเศรษฐกิจ ดานการเมืองและความ
มั่นคง และดานสังคม และวัฒนธรรม โดยการศึกษาเปนกลไกพื้นฐาน ในการปลูกฝงคานิยม แนวคิด ความเขาใจกันระหวาง
ประเทศ ประเทศไทยเปนหนึ่งในสมาชิกอาเซียน ไดตระหนักถึงบทบาทและภารกิจสําคัญในการเสริมสรางความรวมมือกับ
อาเซียน เพื่อสรางความแข็งแกรงของอาเซียนในเวทีโลก โดยเฉพาะการใชกลไกความรวมมือดานการศึกษานําพาอาเซียนสู
การเป นประชาคมที่ มี ค วามมั่ น คง และจาก“ประเทศไทย มี ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น”และตามคํ า พู ด ตอนหนึ่ง ของ
นายกรัฐมนตรีสะทอนความสําคัญของการเตรียม ความพรอมของทรัพยากรมนุษยเพื่อกาวเขาสูประชาคมอาเซียนมีความวา
“สิ่งที่เราตองรีบปรับตัวใหทันตอการกาวเขาสูการเปน ประชาคมอาเซียน ในป 2558 คือ การสรางความเขมแข็ง อยางยั่งยืน
การเตรียมความพรอมของทรัพยากรมนุษย ทั้ง ความรู การศึกษา ความชํานาญในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ ดานตางๆ
และภาษา เพื่อรองรับการพัฒนา การคา การลงทุน ซึ่งจะเกิดขึ้นอยางกวางขวาง มีการแขงขันกันมากขึ้น รวมทั้ง ทันตอการ
พัฒนาของประเทศเพื่อนบาน ภูมิภาคอาเซียน และ ประชาคมโลกที่มีวิวัฒนาการอยางรวดเร็ว”การสรางความเปนพลเมือง
อาเซียน มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะความเปนหนึ่งเดียวของอาเซียนจะเกิดขึ้นไมไดหากประเทศสมาชิกอาเซียน ขาด
ความตระหนักรวมกันในการเปนหนึ่งเดียว ทั้งดานเศรษฐกิจ ดานการเมืองและความมั่นคง และดานสังคม และวัฒนธรรมและ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่
กําหนดไวในหมวด 1 มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยให เป นมนุษยที่ สมบู รณทั้งร างกาย จิตใจ
สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นได อยางมีความสุข และ
มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริม สิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และ
ศักดิ์ศรีค วามเป นมนุษย มีความภาคภู มิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนส วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้ ง
สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การ กีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจน
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรู
และเรีย นรูด วย ตนเองอย างต อเนื่อง เพื่ อเป นหนวยงานที่มีการบริห ารจัดการที่มี ประสิท ธิภาพ ผูเรี ยนไดรั บโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณธรรม จริยธรรม ความเปนพลเมือง พลโลก
พรอมเปนสวนหนึ่งของประชาคมอาเซียน ผูวิจัยสนใจเปนอยางยิ่งกับการพัฒนาวิชาการของเครือขายการจัดการศึกษาที่ 9
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เพื่อเปนสถานศึกษาขอประชาคมอาเซียนง จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการ
เตรียมการเพื่อใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
ดําเนินงานวิชาการสูการเปนสถานศึกษาในประชาคมอาเซียน เครือขายการจัดการศึกษาที่ 9 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อศึกษาการดําเนินงานวิชาการสู การเปนสถานศึกษาในประชาคมอาเซียนของสถานศึ กษาเครือขายการจัด
การศึกษาที่ 9 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
2. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานวิชาการสูการเปนสถานศึกษาในประชาคมอาเซียน เครือขายการจัด
การศึกษาที่ 9 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
ระเบียบวิธีวิจัย
มีขั้นตอนดังตอนี้
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา หรือแบบบรรยาย Descriptive Research โดยใชการสํารวจเปนเทคนิค
ในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อกาวสูสถานศึกษาในประชาคมอาเซียน ศึกษาการดําเนินงานของสถานศึกษา และเสนอแนว
ทางการพัฒนาการดําเนินงานวิชาการ ผูวิจัยไดนําเสนอวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้
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1.ประชากร
2.เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.การเก็บรวบรวมขอมูล
4.การวิเคราะหขอมูล
1. ประชากร
ประชากรกลุมที่ 1
คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบงานวิชาการของโรงเรียน เครือขายการจัดการศึกษาที่ 9 สํานักงานเขต
พื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษาระนอง จํานวน 8 แหง ประกอบด วย ผูบ ริห าร จํานวน 6 คน และครู จํานวน 74 คน รวม
ทั้งหมด 80 คน
ประชากรกลุมที่ 2
คือ บุคลากรทางการศึกษาผูมีประสบการณเกี่ยวกับการดําเนินงานวิชาการในสถานศึกษา โดยกําหนดคุณสมบัติ
ดัง นี้ 1) มี อายุ ร าชการไม นอยกวา 5 ป 2) ได รั บ วิท ยฐานะไม ต่ํ ากวา ครู ชํ านาญการพิ เ ศษการสั ม ภาษณ แนวทางการ
พัฒนาการดําเนินงานวิชาการสูการเปนสถานศึกษาในประชาคมอาเซียน จํานวน 5 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 แบบสอบถาม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเพื่อหาการดําเนินงานวิชาการสูการเปนสถานศึกษาในประชาคม
อาเซียนของสถานศึกษา เครือขายการจัดการศึกษาที่ 9 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง แบงออกเปน 2
ตอน
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชแบบสอบถามตรวจสอบ
รายการ(Checklist) ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน ตําแหนงหนาที่
ปจจุบัน และประสบการณในการฝกอบรม หรือไดรับความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานวิชาการสู
มาตรฐานประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 การดําเนินงานวิชาการสูการเปนสถานศึ กษาในประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา ของสถานศึกษา
เครือขายการจัดการศึกษาที่ 9 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองซึ่งจําแนกสภาพการดําเนินงานการดําเนินงาน
วิชาการสูมาตรฐานประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา แบงออกเปน 6 ดาน ไดแก 1) ดานการวางแผนงานวิชาการ 2) ดาน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 4) ดานการวัดและประเมินผล 5) ดานการนิเทศ
การศึกษา 6) ดานการสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นําแบบสอบถามที่ ผู ศึ กษาสร างขึ้นไปให ผู เ ชี่ ย วชาญด านการบริห าร และด านวัด ผลการศึ กษา จํานวน 3 ท าน
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) วาขอคําถามแตละขอสรางไดสอดคลองกับเนื้อหาหรือไม ผลการวิเคราะห
ความตรงเชิงเนื้อหาอยูระหวาง 0.67 - 1.00
2.2 แบบสั ม ภาษณค วามคิ ด เห็ นเกี่ ย วกับ แนวทางการพั ฒ นาการดํ าเนินงานวิช าการสู การเป น สถานศึ กษาใน
ประชาคมอาเซียน ไปสอบถามความคิ ดเห็ นของผู บริ ห ารสถานศึ กษา ฝ ายวิช าการ สั ง กัดสํ านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาระนอง ปการศึกษา 2559 ประกอบดวย ครู ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 5 คน โดยกําหนดคุณสมบัติดังนี้ 1)
มีอายุร าชการไมนอยกวา 5 ป 2) ไดรับวิทยฐานะไมต่ํ ากวา ครูชํ านาญการพิเ ศษ การสัม ภาษณ แนวทางการพัฒ นาการ
ดําเนินงานวิชาการสูการเปนสถานศึกษาในประชาคมอาเซียน
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถึง ผูอํานวยการสถานศึกษาในเครือขาย
การจัด การศึ กษาที่ 9 สั งกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เพื่อขอความอนุเคราะหใ นการเก็บรวบรวม
ขอมูล
2. ผูวิจัยสง แบบสอบถามไปยังสถานศึ กษาที่ เปนกลุมตั วอยาง จํานวน 80 ฉบับ ในระหวางเดื อนพฤศจิกายน –
มีนาคม พ.ศ. 2560 และไดขอมูลคืนมาจํานวน 80 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
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พรอมทั้งขอความอนุเคราะหใหสถานศึกษาสงแบบสอบถามกลับมายังผูวิจัย โดยผูวิจัยทําการเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง
3. นําแบบสอบถามที่ ไดรับ กลับคื น และดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม โดยการรวบรวม
แบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ นําไปวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย
4. ในกรณีที่ผูวิจัยไมไดรับแบบสอบถามกลับมาตามระยะเวลาที่กําหนด หรือใน กรณีที่แบบสอบถามสูญหาย ผูวิจัย
แกปญหาโดยติดตอประสานงานไปยังสถานศึกษาที่เปนกลุมประชากรโดยตรง พรอมทั้งเตรียมแบบสอบถามเพิ่มเติมไปให เพื่อ
ดําเนินการรับแบบสอบถามดวยตนเอง
ผูวิจัยไปสัมภาษณดวยตนเองโดยมีการนัดหมายทางโทรศัพท เพื่อชี้แจงแนะนําเบื้องตน เกี่ยวกับเปาหมายและ
วัตถุประสงค กําหนดวันเวลาและสถานที่
4. การวิเคราะหขอมูล
เมื่อไดรับขอมูลกลับคืนมา ผูวิจัยรวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทั้งหมดแลวนํามาจัดระบบ
แยกเครือขาย ลงรหัสและวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะหขอมูลโดยการจําแนกการ
วิเคราะห ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
1.1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ผูศึกษานําขอมูลมาวิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ หาคารอย
ละ และนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบความเรียง
1.2. วิเคราะหข อมูล เกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานการดํ าเนินงานวิชาการตามมาตรฐานประชาคมอาเซียนของ
สถานศึกษา เครือขายการจัดการศึกษาที่ 9 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โดยใชคาเฉลี่ย และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ ผูบริหาร และครูที่มีความเชี่ยวชาญดานวิชาการ ถึงแนวทางการพัฒนาการ
ดําเนินงานวิชาการสูการเปนสถานศึกษาในประชาคมอาเซียน เครือขายการจัดการศึกษาที่ 9 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง โดยการนําขอมูลที่ไดจาการสัมภาษณมาวิเคราะหเนื้อหา Content Analysis โดยการจัดประเด็น
ความคิดหรือหมวดหมูความคิดโดยวิเคราะหประเด็นสําคัญของเนื้อหาที่ไดจากการสัมภาษณและนําเสนอเปนความเรียง
ผลการวิจัย
ขอ 1 การดําเนินงานวิชาการสูการเปนสถานศึกษาในประชาคมอาเซียน เครือขายการจัดการศึกษาที่ 9 สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาระนอง ทั้ง 6 ดาน จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ยกเวนดานการสงเสริมให
มีแหลงเรียนรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานการนิเทศการศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงคาเฉลี่ยจาก
มากไปนอย คือ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผล ประเมินผล ดานการ
วางแผนดานวิชาการ ดานการสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานการนิเทศการศึกษา ตามลําดับ
ขอ 2 สรุปแนวทางการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปผลการวิจัยได 2 ประการ ดังตอไปนี้
1. การดําเนินงานวิชาการสูการเปนสถานศึกษาในประชาคมอาเซียน เครือขายการจัดการศึกษาที่ 9 สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาระนอง ทั้ง 6 ดาน จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ยกเวนดานการสงเสริมใหมี
แหลงเรียนรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานการนิเทศการศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมาก
ไปนอย คื อ ด านการพัฒ นาหลักสู ตรสถานศึ กษา ดานการพัฒ นากระบวนการเรี ยนรู ดานการวัดผล ประเมิ นผล ดานการ
วางแผนดานวิชาการ ดานการสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานการนิเทศการศึกษา ตามลําดับ และ
เมื่อพิจารณาเปนรายขอในแตละดาน
2. แนวทางการดําเนินงานวิชาการสูมาตรฐานประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง ผลจากการวิเคราะหการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ที่สอดคลองกันของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5
คน ในการสนทนากลุมในเนื้อหา6 ดาน มาสังเคราะหเปนแนวทางการดําเนินงานวิชาการสูมาตรฐานประชาคมอาเซียนของ
สถานศึกษา สรุปในแตละดาน ไดดังนี้
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ดานการวางแผนดานวิชาการ ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานวิชาการ เกี่ยวกับ
อาเซียนลงในหลักสูตรสถานศึกษา ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงการ
บริหารคุณภาพการศึกษา ใหมี ความสอดคลองกับการเขารวมเปนประชาคมอาเซียน สํารวจปญหาที่ชัดเจนภายในสถานศึกษา
เพื่ อกําหนดวิสั ย ทัศ นการจัด การศึ กษาสู ประชาคมอาเซียน ใหมี คุ ณภาพที่ ดีขึ้ น วางแผนการกําหนดวิสัย ทั ศ น เป าหมาย
สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน ใหสอดคลองกับนโยบายของการเขารวมเปนประชาคมอาเซียน การระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อใชในการขับเคลื่อน โครงการ/กิจกรรม ตางๆ เชน การแลกเปลี่ยนนักเรียนอาเซียน การประชุม
เครือขายอาเซียน แตงตั้งกรรมการจัดทําขอมูลและจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจํา ป จัดทําขอมูลการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ตางๆ เชน การแลกเปลี่ยนนักเรียนอาเซียน การประชุมเครือขาย
อาเซียน ประชุมวางแผนระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อใชในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตางๆ เชน การแลกเปลี่ยน
นักเรี ยนอาเซียน การประชุ ม เครื อข ายอาเซียน ลงในแผนพั ฒนาสถานศึ กษาประจําป ผูบ ริห ารและครูจัดหาหนวยงาน
สนับสนุน งบประมาณ
ดานการพั ฒ นาหลั กสูต รสถานศึ กษา สถานศึ กษาควรกําหนดแนวทางในการพัฒ นา หลั กสู ต รสถานศึกษาด าน
อาเซียน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน เชิญวิทยากรที่มีความรู ความชํานาญในการ
จัดทําหลักสูตร มาใหความรูขอเสนอแนะและความเขาใจแกผูบริหาร ครู และผูที่เกี่ยวของทุกฝายในการกําหนดแนวทางใน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดานอาเซียน สถานศึกษาควรกําหนดมาตรฐานการศึกษาที่เกี่ยวของกับ การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาดานอาเซียน โดยเนนความเปนเอกลักษณ อัตลักษณ เฉพาะ สถานศึกษา และกํากับ ติดตาม ประเมินผล การใช
หลักสูตร เพื่อนํามาปรับปรุงในครั้งตอไป
เนนอาเซีย นและหลักประชาธิปไตย เคารพในสิ ทธิมนุษยชนแนวทางที่ สันติ สุข ในหลั กสู ตรสถานศึ กษา แตง ตั้ ง
คณะกรรมการ/คณะทํางาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา พรอมกับเนนอาเซียน และหลักประชาธิปไตย เคารพ
ในสิท ธิม นุษยชนแนวทางที่สั นติ สุข ในหลั กสู ตรสถานศึ กษา โดยวิเคราะห ข อมู ลจากแหลง ตางๆ ส วนเสริม การมี สวนร วม
วางแผนปฏิ บัติงานวิช าการ ประชุมความรวมมือเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดปฏิทินการศึกษาวิชาการ และกําหนดโครงสราง
หลักสูตรที่สอดคลองกับมาตรฐานการจัดการเรียนรูของประชาคมอาเซียนในรายวิชาที่เปดการสอนใหชัดเจน
ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ผูบริหารควรมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสาร และมีทักษะในการใช
เทคโนโลยี มีความเปนภาวะผูนําในการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ และควรเพิ่มประสบการณการใชภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสาร มี
ทักษะในการใชเทคโนโลยี นอกจากนั้นผูบริหารควรพัฒนาการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องในดานทักษะการใชภาษาอังกฤษ
เพื่อสื่อสาร และมีทักษะในการใชเทคโนโลยี ควรเปดโอกาสใหตนเอง และบุ คลากรทุ กคนในสถานศึกษาไดฝกใชทั กษะ
ภาษาอังกฤษกับครูชาวตางชาติ รวมทั้งสงเสริมใหครูออกแบบ/กิจกรรมการเรียนรูที่มุงพัฒนาคุณภาพของผูเรียนเพื่อสามารถ
แขงขันไดทั้งในภูมิภาคและระดับโลก สงเสริม สนับสนุนใหครูเขารับการอบรม พัฒนาเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนการสอน
เทคนิคกระบวนการและกิจกรรมใหม สัมมนากับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูตามมาตรฐานประชาคมอาเซียน
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ นิเทศ กํากับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกระบวนการจัดการเรียนการสอน การ
ออกแบบ/กิ จกรรมการเรี ย นรู ข องครู ผู ส อน ประเมิ นผลการจัด กิจกรรมการเรี ยนการสอน และยกย องเชิด ชู เ กีย รติ ค รู ผู
ปฏิ บั ติการจัด กิจกรรมการสอนดีเ ด น พรอมมีการเผยแพรผ ลงานของครูผู จัดการสอนดี เ ดน ครู มี ความสามารถในการใช
ภาษาตางประเทศ ในการจัดการเรียนรูและการสื่อสาร
ดานการวัดผล ประเมินผล สถานศึกษาควรเนนการมีสวนรวมของนักเรียนและผูปกครองในการวัดผลประเมินผล
และรายงานผลการเรียน พฤติกรรม ที่ควรแกไขของนักเรียนใหผูปกครองทราบ สถานศึกษาสรางความตระหนักใหครูจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เนนความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน โดยทําการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล
และวัดผลประเมินผลผูเรียนอยางหลากหลายวิธี สถานศึกษาควรสนับสนุนใหฝายบริหารวิชาการรวมมือกับครูประจําชั้น/
ครูผูสอน ควรสงเสริมใหมีการจัดเครือขายผูปกครองภายในชั้นเรียน ระดับชั้นและระดับโรงเรียนอยางเขมแข็ง เพื่อรวมกัน
แกไขปญหาของบุตรหลาน สถานศึกษาสนับสนุนใหครูสรางเครื่องมือในการวัดและประเมินผล ภาวะผูนํา ความเปนพลเมือง
ดี ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม จัดทําแตงตั้งคณะกรรมการติดตามการจัดทํา เครื่องมือ การประเมินผล ผูเรียน ให
สอดคล องกับ มาตรฐานการศึ กษา และตัวชี้ วัด ของประชาคมอาเซีย น คณะบริ หารงานวิช าการร วมกันวางแผน กําหนด
หลักเกณฑ ระเบียบเครื่องมือ ปฏิทินและคูมือการวัดผลประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา คณะบริหารงานวิชาการกํากับ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการออกแบบการเรียนรู และนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา การจัดเก็บขอมูล การ
วัดผล ประเมินผลพรอมสรุปรายงานและนําผลไปปรับปรุงมาตรฐานทางดานการศึกษาและวิชาชีพ
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ดานการนิเทศการศึกษา สนับสนุนใหครูนําผลการประเมินการนิเทศ ไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน จัดการ
วางแผน กําหนดเปาหมาย ประเด็นการวิเคราะหผลการประเมินการนิเทศการเรียนการสอนในหลักเกณฑที่ชัดเจน และชี้แจง
ใหครูผูสอนรับทราบขอมูล คณะผูนิเทศกํากับติดตาม ตรวจสอบ การนําผลการประเมินการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาการเรียน
การสอนอยางตอเนื่อง คณะผูนิเทศปรับปรุง พัฒนาการนิเทศการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ สถานศึกษาเปด
โอกาสใหครูไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยใชกระบวนการนิเทศที่เปนกัลยาณมิตร สงเสริม สนับสนุน ใหครูเขาอบรม พัฒนา
เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศ โดยใชเทคนิค Coaching และMentoring นิเทศ กํากับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน และวิธีการการนิเทศการเรียนการสอนของสถานศึกษาใหตรงตามเปาหมายอยูเสมอ ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียน
และยกยองเชิดชูเกียรติครูผูสอนปฏิบัติการจัดกิจกรรมการสอนดีเดน จัดการประชุม ชี้แจง ทําความเขาใจแกครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเกี่ยวกับการนิเทศและการรับการนิเทศ ดานการสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูเรียนเขา
รวมกิจกรรมดวยความกระตือรือรน รูคุณคาของความเปนไทย และความเปนสวนหนึ่งของอาเซียน สถานศึกษาควรสนับสนุน
พร อมเป ดโอกาสใหค รูบุ ค ลากรทางการศึ กษา และนักเรี ยนไดมี สวนร วมในการแสดงความคิ ดเห็ นและดา เนินการจัด สื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ครูใชหนังสือ ตําราเรียน และสื่อที่เปนภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนรู
สรุปและอภิปรายผล
1. การดําเนินงานวิชาการสูมาตรฐานประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง พบวาโดย

ภาพรวมอยูใน ระดับมาก ยกเวนดานการนิเทศการศึกษาและดานการสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษาไมไดกําหนดเปาหมายของสถานศึกษา ในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาที่สอดคลองกับการจัดการเรี ยนรู การวัดผลและประเมินผลในการเตรียมความพรอมตามมาตรฐานประชาคม
อาเซียน การจัดโครงสรางการบริหารที่ชัดเจน การจัดหอง มุมอาเซียนศึกษาเปนแหลงเรียนรูและแหลงสืบคน ขอมูลผาน
ระบบเครื อข ายคอมพิ วเตอรอยางมี ประสิ ทธิภาพ การนิเทศติด ตามการดําเนินงานการจัดการเรี ยนรูสู ประชาคมอาเซีย น
สอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน
ของ ดาราวรรณ สุขคันธรักษ (2556) พบวา องคประกอบการขับเคลื่อนการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู
ประชาคมอาเซีย น 2 องค ป ระกอบ คือ “องค ป ระกอบด านการส ง เสริ ม และพั ฒนาความสามารถของบุ คลากร ” และ
“องคประกอบดานนโยบายรัฐ และการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนระบบ”
2. การดําเนินงานวิชาการสูมาตรฐานประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
ดานการวางแผนดานวิชาการ ผูบริหารสถานศึกษาจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานวิชาการ เกี่ยวกับอาเซียนลงใน
หลักสูตรสถานศึกษา อยูในอันดับสูงสุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษาไมไดกําหนดกรอบของการจัดการเรียนรูสูมาตรฐาน
ประชาคมอาเซียน การวางแผน และการจัดทําคํ าสั่ง แตงตั้ งคณะกรรมการการดําเนินงานวิช าการที่เกี่ยวกับอาเซียนลงใน
หลักสูตรสถานศึกษา งานวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคม
อาเซียน ของ ดาราวรรณ สุขคันธรักษ (2556) พบวา องคประกอบการขับเคลื่อนการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสูประชาคมอาเซียน 2 องคประกอบ คือ “องคประกอบดานการสงเสริม และพัฒนาความสามารถของบุคลากร” และ
“องคประกอบดานนโยบายรัฐ และการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนระบบ”
3. การดําเนินงานวิชาการสูมาตรฐานประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษากําหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดานอาเซียน ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการในการเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน อยูในอันดับสูงสุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษาขาดการวิเคราะห
หลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการหลักสูตรสถานศึกษาดานอาเซียน และยังไมไดศึกษาคูมือหลักสูตรอาเซียน ซึ่งเปนหลักสูตร
เพื่อใชสาหรับเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูของแตละประเทศ ตามบริบทและความพรอมของแตละ สอดคลองกับงานวิจัย
ของ จันทนา นามโยธา (2556) พบวา แนวทางในการบริห ารงานวิชาการในสถานศึ กษาเพื่อรองรับ การเข าสูป ระชาคม
อาเซียนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนควรใหการสนับสนุนงบประมาณในการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของ
ครู ในเรื่องการวัดผลประเมินผล การใชการวิจัยเปนฐานในการสรางนวัตกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหพรอมสู
ประชาคมอาเซียน การสงเสริมใหโรงเรียน
4. การดําเนินงานวิชาการสูมาตรฐานประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ผูบริหารมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสาร และมีทักษะในการใชเทคโนโลยี อยูใน
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อันดั บสู ง สุด ทั้ง นี้อาจเปนเพราะ ผู บริ ห ารไม ได เ นนการฝ กทักษะภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารมากพอ รวมทั้ ง ขาดการใช
เทคโนโลยีอยางตอเนื่อง สอดคลองกับงานวิจัยของตอตระกูล บุญปลูก (2555) พบวาวาทักษะการใชภาษาอังกฤษของผูบริหาร
ยังไมอยูในระดับที่นาพอใจ ถึงแมวาจะสามารถสื่อสารอยางงายในชีวิตประจําวัน ผูบริหารไดใหขอเสนอแนะวาเกิดจากผลพวง
การศึกษาไทยที่เนนสอนแตไวยากรณไมไดเ นนการฝกทั กษะในการสื่อสารมากพอทําใหนักเรียนไทยไมสามารถสื่อสารดวย
ภาษาอังกฤษได
5. การพัฒนาดําเนินงานวิชาการสูมาตรฐานประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระนอง ดานวัดผล ประเมินผล สถานศึกษาเนนการมีสวนรวมของนักเรียนและผูปกครองในการวัดผลประเมินผล และรายงาน
ผลการเรียน พฤติกรรม ที่ควรแกไขของนักเรียนใหผูปกครองทราบ อยูในอันดับสูงสุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษาขาดการ
สงเสริมใหครูนักเรียนเขามาสวนรวมในการวัดผลประเมินผล กิจกรรมการเรียนของตนเองและของเพื่อนรวมหอง ดวยวิธีที่
หลากหลายในสถานการณตางๆ อยางตอเนื่อง ขอมูลที่ประเมินไดจึงไมสามารถสะทอนใหเห็นถึงกระบวนการเรียนการสอน
และการวางแผนการสอนของครูผูสอนไมตอบสนองความสามารถ ความสนใจ และความตองการของผูเรียนแตละบุคคลได
ตลอดจนขาดการรายงานผลการเรียนของนักเรียนใหผูปกครองทราบอยางตอเนื่อง สอดคลองกับงานวิจัยของ วลัยพร วันแกว
(2556 ) พบวา การบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา การเรียนการสอนของครู และเจตคติของนักเรียนในการจัดการ
เรียนรูสูประชาคมอาเซียน ดานการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษามีความพรอมเปนอยางดี ดานการเรียนการสอนของ
ครูยังไมมีความพรอมในเรื่องการวัดผลและประเมินผล
6. การพัฒนาดําเนินงานวิชาการสูมาตรฐานประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระนอง ดานการนิเทศการศึกษา สนับสนุนใหครูนําผลการประเมินการนิเทศ ไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนอยูในอันดับ
สูงสุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษาไมไดสนับสนุนใหครูนําผลการประเมินการนิเทศ ไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
หลังจากการประเมินผลการนิเทศ หากพบวามีปญหาหรือมีอุปสรรคอยางใดอยางหนึ่ง ที่ทําใหการดําเนินงานไมไดผล สมควรที่
จะตองปรับปรุง แกไข ซึ่งการปรับปรุงแกไ ขอาจทําได โดยการใหค วามรู เพิ่มเติมในเรื่องที่ ปฏิบัติ ใหมอีกครั้ง สอดคลองกับ
งานวิจัย ของ ตรึกจิต บินต วน (2556)พบวา การดําเนินงานจัดการเรีย นรูสู ประชาคมอาเซียนของสถานศึ กษามัธยมศึ กษา
สถานศึกษาขาดการนิเทศ กํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานจัดการเรียนรูสูอาเซียนอยางตอเนื่องและครูผูสอนขาด
ความตระหนักในการนําผลของการนิเทศไปใชในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการสอน การประชาสัมพันธในการเตรียมพรอม
เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนยังไมทั่วถึง สําหรับขอเสนอแนะ ประกอบดวย ควรสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความพรอม
ทั้งดานการนิเทศและความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียน ควรจัดสรรบุคลากรและแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานใหชัดเจน
และมีการกํากับติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และควรมีการสรางความตระหนักและประชาสัมพันธในการเตรียมพรอม
สูการเปนประชาคมอาเซียนอยางทั่วถึงในสถานศึกษา
7. การดําเนินงานวิชาการสูมาตรฐานประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
ดานการสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูเรียนเขารวมกิจกรรมดวยความกระตือรือรน รูคุณคาของความ
เปนไทย และความเปนสวนหนึ่งของอาเซียน อยูในอันดับสูงสุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะ สถานศึกษาขาดการสงเสริมใหครูผูสอน
จัดการเรียนรูตามนโยบายทางการศึกษาในการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยการใชสื่อการสอนเพียงบางรายวิช า
และสวนใหญ ไม ไ ดพ านักเรีย นไปสู แหล งเรี ยนรู ในท องถิ่ น ตลอดจนขาดการส งเสริม ใหผู เ รีย นเข ารวมกิจกรรมดวยความ
กระตือรือรนรูคุณคาของความเปนไทย และความเปนสวนหนึ่งของอาเซียน สอดคลองกับงานวิจัยของวิวัฒนสุวรรณอภิช น
(2546) พบวา ปญหาการบริห ารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาพรวมและรายดานอยูในระดับ “ปานกลาง” ปญหาที่
สําคัญ ไดแก การพัฒนาและการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและแหลงเรียนรูในทองถิ่น และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
8. แนวทางการดําเนินงานวิชาการสูมาตรฐานประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระนองผลการวิเคราะหแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ในการสนทนากลุม ของเนื้อหา 6
ดาน พบวา
8.1 ดานการวางแผนดานวิชาการ สถานศึกษากําหนดกรอบของการจัดการเรียนรูวิชาการ เกี่ยวกับอาเซียนลงใน
หลักสูตรสถานศึกษา จัดการประชุมการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานวิชาการที่ เกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียนลงใน
หลักสูตรสถานศึกษา ผูบริหารควรเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงสูคุณภาพสูคุณภาพการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา ใหมี
ความสอดคลองกับ นโยบายของการเข าร วมเปนประชาคมอาเซีย น วางแผนระดมทรัพ ยากรทางการศึ กษาเพื่ อใช ใ นการ
ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตางๆ สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยสําราญ พิมณาคุณ (2555) พบวาแนวทางการพัฒนาการ
บริหารสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมของ

1469

สถานศึกษาในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน สถานศึกษาตองจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน การจัดการเรียนรูสู
มาตรฐานประชาคมอาเซียน การเตรียมบุคลากรโดยการพัฒนาบุคลากรเขารับการอบรม มีแนวทางการจัดศูนยอาเซียนและ
เครื อข ายทั้ง ในสถานศึกษา เพื่อจัด ทําแนวทางการพัฒ นาหลั กสู ตร เพื่อเข าสู อาเซีย นโดยทุกฝายต องรวมมื อจัดทํ าพั ฒนา
แผนการดําเนินงาน สงเสริมสถานศึกษามีการจัดนิทรรศการตางๆ เพื่อกระตุนนักเรียนใหเกิดความอยากในการเรียนรู และ
ประชาสัมพันธใหความรูแกชุมชน
8.2 ด า นการพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา แต ง ตั้ ง คณะกรรมการ /คณะทํ า งานคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาที่เ นนอาเซียน และหลักประชาธิปไตย เคารพในสิทธิม นุษยชน แนวทางที่สันติสุขในหลักสูตรสถานศึกษา เชิ ญ
วิทยากรที่มีความรู ความชํานาญในการจัดทําหลักสูตร มาใหความรูและความเขาใจแกผูบริหาร ครู และผูที่เกี่ยวของทุกฝายใน
การกําหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดานอาเซียน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทําหนวยการเรียนรู/แผนการจัดการเรียนรู ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน สงเสริมให
ครูออกแบบหนวยการเรียนรู/แผนการจัดการเรียนรู บูรณาการเนื้อสาระรวมในเรื่องอาเซียนสําหรับสถานศึกษาสอดคลองกับ
สุเทพ พันประสิทธิ์ (2556) พบวา ผูบริหารสถานศึกษาตองพัฒนาครู โดยเนนใหครูวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา จัดทําหนวย
การเรียนรูและเขียนแผนการจัดการเรียนรู ที่พัฒนาผูเรียนใหมีความตระหนัก ความรู ความเขาใจ และเจตคติที่ดี พรอมที่จะ
ปรับเปลี่ยน และเตรียมตัวรับความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอาเซียนของกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ในสวนที่เกี่ยวของกับเรื่อง
อาเซียน และสอดคลองกับงานวิจัยของราตรี สีงาม (2555) พบวา การดําเนินงานการเตรียมความพรอมทั้งดานนโยบายของ
ผูบริหารสถานศึกษา ควรมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสวนที่เกี่ยวกับอาเซียน เชน การแทรกเนื้อหาในหลักสูตรทั้ง 8
กลุมสาระการเรียนรู เปดสอนรายวิช าเพิ่มเติมสอดแทรกในกิจกรรมพัฒนาผู เรียน สนับสนุนสงเสริ มใหครู และบุค ลากรใน
สถานศึกษาไดมีโอกาสเขารับการอบรม ประชุม สัมมนา ตลอดจนศึกษาดูงานการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
8.3 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ผูบริหารตองมีความเปนภาวะผูนําในการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ และควร
เพิ่มประสบการณการใชภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสาร และมีทักษะในการใชเทคโนโลยี ควรสงเสริมการใชภาษาตางประเทศภายใน
สถานศึกษา ไดเนนภาษาอังกฤษเปนหลัก สนับสนุนใหครูเขารับการอบรม พัฒนาเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนการสอน เทคนิค
กระบวนการและกิจกรรมใหม จัดการนิเทศ กํากับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน การออกแบบ/กิจกรรมการเรีย นรูข องครูผู สอน และสร างความตระหนักใหครู มีความรู ความสามารถในเรื่องการใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ มาชวยในการจัดการเรียนการสอน โดยเนนทักษะใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง สอดคลองกับ
วิลาสินี พรรคพิง(2556) พบวา แนวทางการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน สามารถ
สรุปความสําคัญและเสนอแนวทางในการบริหารงานวิชาการเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน มีดังนี้ ดานการพัฒนา
กระบวนการเรีย นรู สถานศึ กษาควรสง เสริม ใหครู ออกแบบ/กิจกรรมการเรียนรู ที่มุงพั ฒนาคุ ณภาพของผู เรียนดานความรู
ทักษะ/กระบวนการ เจตคติและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามตัวชี้วัดของอาเซียน โดยบูรณาการองคความรูเกี่ยวกับอาเซียน
และสาระตางๆ เขาดวยกัน ใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรค สามารถสื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษาสามารถแกปญหาและมีความ
ภาคภูมิใจในความเปนไทยบนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
8.4 ดานการวัดผล ประเมินผล สถานศึกษาควรแตงตั้งคณะกรรมการติดตามการจัดทําเครื่องมือ การประเมินผลการ
ใชเครื่องมือในการวัดและประเมินผลผูเรียนภาวะผูนํา ความเปนพลเมืองดี ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ควบคูกับการ
มีคุณธรรมของผูเรียน ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา และตัวชี้วัดของประชาคมอาเซียนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดและสรุป รายงานผลการใช สถานศึกษาควรสรางความตระหนักใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย เนนความแตกต างระหวางบุคคลของผูเรียน และสถานศึกษาควรเผยแพรขอมูล การวัดผล ประเมินผล
พรอมสรุป รายงานและนําผลไปปรั บปรุ งมาตรฐานทางดานการศึกษาและวิชาชีพ และประชาสัมพั นธการดํ าเนินงาน การ
จัดการศึกษาตามมาตรฐานประชาคมอาเซียนใหสาธารณชนไดรับทราบ ผานทางชองทางตาง ๆเชน วารสารของสถานศึกษา
แผนพับ ปายนิเทศ สอดคลองกับ อิสรภาพ ทองบอ (2551) พบวา สภาพการบริการงานวิชาการดานที่มีการปฏิบัตินอยที่สุดคือ
ดานการวัดผลประเมินผลใชเครื่องมือในการวัดและประเมินผลผูเรียนที่หลากหลาย
8.5 ดานการนิเทศการศึกษา สถานศึกษาควรจัดการประชุม ชี้แจง ทําความเขาใจแกครูและบุคลากรทางการศึกษา
เกี่ยวกับการนิเทศและการรับการนิเทศ วางแผน กําหนดเปาหมายประเด็นการวิเคราะหผล การประเมินการนิเทศการเรียน
การสอนในหลักเกณฑที่ชัดเจน และชี้แจงใหครูผูสอนรับทราบขอมูล กํากับติดตาม ตรวจสอบ การนําผลการประเมินการนิเทศ
การเรียนการสอนไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง และสงเสริม สนับสนุน ใหครูเขาอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติ
เกี่ยวกับการนิเทศ โดยใชเทคนิค Coaching และMentoring ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยงของ เพื่อใหการนิเทศมี

1470

คุณภาพที่ทันสมัย และมีความตรงตามมาตรฐานประชาคมอาเซียน สอดคลองกับ สรศักด บัวแยม (2556) พบวา การพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนควรจัดกิจกรรมสงเสริมครูใหมีทักษะในการเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาเซียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางกัน และจัดประชุม ชี้แจงเกี่ยวกับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร
8.6 ดานการสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทําแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ภายในสถานศึกษา ทําการแตงตั้ งคณะกรรมการในการดําเนินโครงการ โดยบูรณาการให กลุมสาระการเรียนรูสัง คมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเปนเจาภาพรวมกิจกรรม/โครงการที่เนนประชาคมอาเซียน
สงเสริ มผู เรี ยนใหเ ขารวมกิจกรรมดวยความกระตื อรือรน รู คุณคาของความเป นไทย และความเป นส วนหนึ่ง ของอาเซีย น
จัดการสรางสื่อและนวัตกรรมของอาเซียน พรอมบูรณาการทุกกลุมสาระการเรียนรู เพื่อใหมีแหลงเรียนรูที่หลากหลายภายใน
สถานศึ ก ษามี แ หล ง เรี ย นรู ที่ ห ลากหลายภายในสถานศึ ก ษา ส ง เสริ ม ให ค รู ค รู ใ ช ห นั ง สื อ ตํ า ราเรี ย น และสื่ อ ที่ เ ป น
ภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนรู และจัดบรรยากาศในสถานศึกษาใหมีบรรยากาศของอาเซียน โดยใหผูเรียนเขาถึงขอมูล
งายไมมีความยุงยากในการสืบคน สามารถศึกษาไดดวยตนเองและตามอัธยาศัยสอดคลอง
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอการนําไปใช
1.1. สถานศึกษาควรสงเสริมใหครูออกแบบ/กิจกรรมการเรียนรูที่มุงพัฒนาคุณภาพของผูเรียนดานความรู
ทักษะ/กระบวนการ เจตคติที่ ดีใ ชเ ทคโนโลยีส ารสนเทศอย างสร างสรรค และคุณลักษณะอันพึ งประสงคต ามตัวชี้วัดของ
อาเซียนกระบวนการเรียนรู เพื่อความเปนพลเมืองที่ดีในประชาคมอาเซียนโดยบูรณาการองคความรูเกี่ยวกับอาเซียนและสาระ
ตางๆ เขาดวยกัน
1.2. สถานศึกษาควรแต ง ตั้ งคณะกรรมการนิเ ทศภายในจัดทํ าโครงการหรือแผนการ นิเทศ ติด ตาม
ประเมิ นผล ที่เ นนการมีส วนรวมของบุ คลากรทุ กระดับ โดยใช กระบวนการนิเ ทศที่เ ปนกัลยาณมิต ร พรอมกํากับ ติด ตาม
ตรวจสอบ การนําผลการประเมินการนิเทศการเรียนการสอนไปปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
1.3. สถานศึกษาควรเพิ่มศักยภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่องในเรื่องการจัดการเรียนรูสู
ประชาคมอาเซียน ดวยการจัดประชุม อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตระหนักถึงการริเริ่มแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู ที่ทันตอเหตุการณและเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงตาม
แนวการปฏิรูปการศึกษา
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ในการวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
2.1. ควรศึ กษา ปจจัยที่ สงเสริม และปจจัยที่ เปนอุปสรรคตอการดําเนินงานวิชาการของสถานศึกษาสู
มาตรฐานประชาคมอาเซียน ของสถานศึกษาที่มีบริบทใกลเคียง
2.2. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาของสถานศึกษาที่
ประสบผลสําเร็จแลวเพื่อสรางเครือขายโรงเรียนที่มีการบริหารงานวิชาการสูมาตรฐานประชาคมอาเซียน
2.3. สถานศึกษาควรเพิ่มศักยภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่องในเรื่องการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน
ดวยการจัดประชุม อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงการ
ริเ ริ่ ม แนวทางในการออกแบบการจัด การเรี ย นรู ที่ ทั นต อเหตุ การณแ ละเทคโนโลยีการเปลี่ ย นแปลงตามแนวการปฏิ รู ป
การศึกษา
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และสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
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การผลิตแตงกวาอินทรียโดยการใชสารซีโอไลต
คริษฐสพล หนูพรหม และพงษศักดิ์ มานสุริวงศ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
email: abhichard_n@hotmail.co.th

บทคัดยอ
การศึ กษาการผลิต แตงกวาอินทรีย โดยการใชซีโอไลต ที่ค ณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลั ยราชภั ฏสงขลา
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ระหวางเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2559 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete
Block Design (RCBD) จํานวน 4 ซ้ํา ประกอบดวยการไมใชซีโอไลต และการใชซีโอไลตอัตรา 50 100 150 และ 200
กิโลกรัม/ไร เปรียบเทียบกับการปลูกแตงกวาในระบบเคมี (ชุดควบคุม) ผลการศึกษาพบวาการใชซีโอไลตอัตรา 50 100 และ
150 กิโ ลกรัม/ไร ทําให แตงกวามีการเจริ ญเติ บโตและผลผลิ ตสูง ไม แตกตางกันทางสถิ ติ (P≤0.05) อยางไรก็ต ามการปลู ก
แตงกวาอินทรียโดยใชซีโอไลตอัตรา 150 กิโลกรัม/ไร ใหผลกําไรสูงที่สุด 34,454 บาท/ไร และมีผลกําไรสูงกวาแตงกวาที่ปลูก
ในระบบเคมีที่ใหผลกําไรเพียง 28,791 บาท/ไร
คําสําคัญ: ซีโอไลต, ผักอินทรีย, การเจริญเติบโตและผลผลิต
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Organic Cucumber Production by Using Zeolite
Karistsapol Nooprom and Pongsak Mansuriwong
Faculty of Agricultural Technology, Songkhla Rajabhat University, Muang district, Songkhla province 90000
email: abhichard_n@hotmail.co.th

Abstract
The study on organic cucumber production by using zeolite was conducted at Faculty of
Agricultural Technology, Songkhla Rajabhat University, Muang district, Songkhla province, from March to
April, 2016. Randomized Complete Block Design (RCBD) was used in this experiment with four replications
including five rates of zeolite application; 0 50 100 150 and 200 kg (zeolite)/rai. These treatments were
compared with planting in chemical farming system (control). The result showed that application of 50
100 and 150 kg (zeolite)/rai gave high growth and yield of cucumber were not significantly different
(P≤0.05). However, application of 150 kg (zeolite)/rai had the highest benefit of 34,454 baht/rai that higher
than chemical farming system of 28,791 baht/rai.
Keywords: Zeolite, Organic Vegetable, Growth and Yield
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บทนํา
แตงกวาเปนผักกินผลที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของโลก มีผูนิยมบริโภคอยางแพรหลายทั้งในลักษณะสด
สดและแปรรูป รวมถึงการนํามาใชประโยชนในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางและยารักษาโรค ในประเทศไทยแตงกวาเปนผักที่มี
การปลูกอยางแพรหลาย เนื่องจากเพาะปลูกไดงายและเก็บเกี่ยวผลผลิตไดเร็วประมาณ 35-45 วันหลังการปลูก แตงกวาจึง
เปนผักที่สรางรายไดใหกับเกษตรกรไดในชวงเวลาสั้นๆ (นภา และคณะ, 2557) แหลงผลิตแตงกวาเพื่อการคาในประเทศไทย
สวนใหญ อยูใ นจัง หวัดทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ไดแ ก พิจิต ร นครสวรรค นครราชสีม า บุรี รั มย และ
ขอนแกน เปนตน (กนกพร และคณะ, 2555) จากขอมูลของกรมสงเริมการเกษตรพบวาในปการเพาะปลูก 2559 ประเทศไทย
มีเนื้อที่เพาะปลูกแตงกวาทั้งหมด 65,662 ไร มีเนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได 21,553 ไร และมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวไดถึง 107,999
ตัน (กรมสงเสริมการเกษตร, 2560) การผลิตแตงกวาในปจจุบันมุงเนนการเพิ่มผลผลิตเพื่อการอุตสาหกรรมและสงออกเปน
หลัก ดังนั้นในขั้นตอนการผลิตจึงมีการใชสารเคมีเพื่อชวยในการเจริญเติบโตและปองกันกําจัดศัตรูพืชในปริมาณมาก ทําให
เกษตรกรมีตนทุนการผลิตมากขึ้น เกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และเกิดปญหาเกี่ยวกับสุขภาพของผูบริโภคและตัวเกษตรกร
เอง ปจจุบันเกษตรกรจํานวนหนึ่งจึงหาวิถีทางอยูรอดแบบพึ่งพาตนเองโดยหันมาใหความสนใจการปลูกพืชภายใตระบบเกษตร
อินทรียกันมากขึ้น (อัจฉราวรรณ และพงศพันธุ, 2556) อยางไรก็ตามในระยะการปรับเปลี่ยนเขาสูระบบการปลูกพืชอินทรีย
อาจทําใหผลผลิตของแตงกวาลดลงมากเมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกโดยใชสารเคมี (จิรภา และคณะ, 2553)
ซีโอไลต (zeolite) เปนแรอะลูมิโนซิลิเกต (aluminosilicate) ชนิดหนึ่งที่มีอลูมิเนียม (Al) หรือซิลิกา (Si) จับรวมตัวกับ
ออกซิเจน 4 อะตอมในแบบเท็ดตระฮี ดรอน (tetrahedron) เป นหนวยพื้ นฐานเท็ด ตระฮีดรอนเมื่ อเชื่ อมตอเขาดวยกันใน
ลักษณะวงแหวนแบบสามมิ ติ เกิด เปนผลึกของสารซีโอไลตที่มีชองวางภายในจํานวนมาก คุณสมบัติดัง กลาวทํ าใหซีโอไลต
ดูดซับน้ําและธาตุอาหารไดมากซึ่งชวยลดการชะลางธาตุอาหารหลักที่มีความสําคัญตอพืชใหนอยลง โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจน
(N) และโพแทสเซียม (K) (ภัสสมณฑ, 2543; รวมจิตร และคณะ, 2556) รวมทั้งสงเสริมการสลายตัวของหินฟอสเฟตทําให
ระดั บ ของฟอสฟอรั ส ในรู ป ที่ พื ช นําไปใช ป ระโยชนไ ด (P2O5) เพิ่ ม มากขึ้ น เพราะซีส ารโอไลต มี ค าความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนประจุบวกสูง (cation exchange capacity: CEC) ดังนั้นการเติมสารซีโอไลตใหแกดินจึงเปนการเพิ่มสมรรถนะ
ของดินในการอุมน้ําและธาตุอาหารพืช เมื่อซีโอไลตสลายตัวจะปลดปลอยธาตุอาหารพืชออกมาอีกหลายชนิดซึ่งเปนประโยชน
ตอพืช เชน แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) และธาตุอาหารเสริมอื่นๆ (สุจยา และคณะ, 2550)
จากคุณสมบัติดังกลาวของซีโอไลตจึงไดมีการศึกษาการผลิตแตงกวาอินทรียโดยการใชซีโอไลต ซึ่งอาจเปนอีกเปนแนวทางหนึ่ง
ในการนําวัสดุอินทรียที่มีศักยภาพมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อการผลิตอาหารปลอดภัย
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาอัตราการใชซีโอไลตที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาที่ผลิตในระบบเกษตรอินทรีย
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาการผลิตแตงกวาอินทรียโดยการใช ซีโอไลตวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block
Design จํานวน 4 ซ้ํา ประกอบดวยการปลูกแตงกวาในระบบอินทรียโดยใชซีโอไลต 0 50 100 150 และ 200 กิโลกรัม/ไร
เปรียบเทียบกับการปลูกในระบบเคมี ซึ่งมีวิธีการทดลองดังนี้
1. การเตรียมแปลง โดยไถดะ ไถแปร และไถพรวน จากนั้นยกแปลงขนาด 1 × 5 เมตร เวนระยะระหวางแปลง 0.5
เมตร แปลงปลูกแตงกวาในระบบสารเคมีใสปุยคอกพรอมการเตรียมดินอัตรา 1,000 กิโลกรัม/ไร สวนแปลงปลูกแตงกวาใน
ระบบอินทรียทุกกรรมวิธีใสปุยคอกอัตรา 2,000 กิโลกรัม/ไร และใสซีโอไลตคลุกรวมกันลงไปในดินปลูกตามอัตราที่กําหนด
คือ 50 100 150 และ 200 กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ นอกจากนี้ในทุกกรรมวิธีการทดลองใสปูนขาวอัตรา 100 กิโลกรัม/ไร เพื่อ
ปรับสภาพความเปนกรด-ดางของดิน
2. การปลูกและการดูแลรักษา หยอดเมล็ดแตงกวาพันธุโลตัส (บริษัท ทีเอสเอ จํากัด) จํานวน 5 เมล็ด/หลุม ใชระยะ
ปลูก 50 × 80 เซนติเมตร เมื่อตนกลางอกและมีใบจริง 2-3 ใบ ถอนแยกเหลือ 2 ตน/หลุม สําหรับแตงกวาที่ปลูกในระบบเคมี
รองกนหลุมกอนปลูกดวยสารคารโบฟูราน 2 กรัม/หลุม และปุยเคมี สูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร หลังจากนั้นใส
ปุย เคมีสู ต ร 46-0-0 อัต รา 25 กิโ ลกรัม /ไร เมื่ อต นกลามี อายุ 14 วันหลัง ปลู ก และใส ปุ ยเคมี สู ตร 15-15-15 อัตรา 50
กิโลกรัม/ไร เมื่อตนกลามีอายุ 28 วันหลังปลูก ปองกันและกําจัดแมลงศัตรูโดยการฉีดพนยาฆาแมลงคารโบซัลแฟน 2 ซีซี/น้ํา
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1 ลิตร 2 ครั้งหลังปลูก 14 และ 28 วัน สลับกับการฉีดพนยาฆาแมลงอะบาเม็กติน 3 ซีซี/น้ํา 1 ลิตร 1 ครั้ง หลังปลูก 21 วัน
สําหรับการปลูกแตงกวาอินทรียโดยใชซีโอไลตทุกกรรมวิธีไมมีการใสปุยคอกเพิ่มเติม สวนวิธีการปองกันและกําจัดแมลงศัตรูทํา
โดยการฉีดพนสารสกัดจากใบยาสูบ ที่ไดจากการหมักใบยาสูบ 100 กรัม/น้ํา 10 ลิตร หมักทิ้งไว 24 ชั่วโมง จากนั้นนํามาฉีดพน
ทุกๆ 7 วัน
3. การบันทึกขอมูล
3.1 วิเคราะหคุณสมบัติของดินโดยสุมเก็บตัวอยางดินบริเวณแปลงทดลองกอนและหลังการทดลอง จากนั้นสงตรวจ
วิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีของดิน ไดแก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม อินทรียวัตถุ แคลเซียม แมกนีเซียม และคา
ความเปนกรดเปนดาง ที่ศูนยปฏิบัติการวิเคราะหกลาง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา
3.2 บันทึกขอมูลการเจริญเติบโตของแตงกวา ไดแก อายุทอดยอด 50 เปอรเซ็นต อายุออกดอก 50 เปอรเซ็นต และ
อายุเก็บเกี่ยว 50 เปอรเซ็นต และบันทึกขอมูลผลผลิต ไดแก น้ําหนักผล ความยาวผล ความกวางผล ความยาวไส ความกวาง
ไส ความหนาเนื้อ และผลผลิตตอไร ตามวิธีการของคริษฐสพล และภัทรพร (2559)
4. การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหความแปรปรวน (analysis of variance: ANOVA) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของขอมูลโดยวิธี Duncan’s
Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
ผลการวิจัย
1. การเจริญเติบโตของแตงกวา แตงกวาที่ปลูกในระบบเคมีมีอายุทอดยอด 50 เปอรเซ็นตเร็วที่สุด 19.0 วันหลังยาย
ปลูก รองลงมาคือการปลูกแตงกวาในระบบอินทรียโดยใชซีโอไลตอัตรา 50 100 150 และ 200 กิโลกรัม/ไร ที่มีอายุทอดยอด
50 เปอร เซ็นต ไม แตกต างกันอย างมีนัยสํ าคั ญทางสถิ ติเ ทากับ 21.3 วันหลัง ยายปลูก ในขณะที่การปลู กแตงกวาในระบบ
อินทรียโดยไมใชซีโอไลตมีอายุทอดยอด 50 เปอรเซ็นตชาที่สุด 22.5 วันหลังยายปลูก เมื่อศึกษาอายุออกดอก 50 เปอรเซ็นต
พบวาการปลูกแตงกวาในระบบอินทรียโดยใชซีโอไลตทุกอัตรามีอายุออกดอก 50 เปอรเซ็นต ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติกับการปลูกแตงกวาในระบบเคมีอยูในชวง 29.0-29.5 วันหลังยายปลูก อยางไรก็ตามพบวาการปลูกแตงกวาในระบบ
อินทรียโดยใชซีโอไลตทั้งสี่ระดับมีแนวโนมทําใหแตงกวามีอายุออกดอก 50 เปอรเซ็นตเร็วกวาแตงกวาที่ปลูกในระบบเคมีและ
ระบบอินทรียที่ไมใชซีโอไลต สําหรับอายุการเก็บเกี่ยว 50 เปอรเซ็นต พบวาการปลูกแตงกวาในระบบอินทรียทุกกรรมวิธีมีอายุ
เก็บเกี่ยว 50 เปอรเซ็นตไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติอยูในชวง 42.8-44.8 วันหลังยายปลูก แตการปลูกแตงกวาใน
ระบบอินทรียโดยใชซีโอไลต 50 และ 100 กิโลกรัม/ไร ทําใหแตงกวามีอายุการเก็บเกี่ยว 50 เปอรเซ็นต (42.8 และ 44.0 วัน
หลังยายปลูก ตามลําดับ) ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการปลูกในระบบเคมี (42.0 วันหลังยายปลูก) (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ผลของซีโอไลตตออายุทอดยอด 50 เปอรเซ็นต อายุออกดอก 50 เปอรเซ็นต และอายุเก็บเกี่ยว 50เปอรเซ็นตของ
แตงกวาที่ปลูกในระบบอินทรียเปรียบเทียบกับการปลูกในระบบเคมี
กรรมวิธี
ใชสารเคมี
ไมใชซีโอไลต
ใชซีโอไลตอัตรา 50 กิโลกรัม/ไร
ใชซีโอไลตอัตรา 100 กิโลกรัม/ไร
ใชซีโอไลตอัตรา 150 กิโลกรัม/ไร
ใชซีโอไลตอัตรา 200 กิโลกรัม/ไร
F-test
C.V. (%)

อายุทอดยอด
50 เปอรเซ็นต
(วันหลังยายปลูก)
19.0 c
22.5 a
21.3 b
21.3 b
21.3 b
21.3 b
*
2.8

อายุออกดอก
50 เปอรเซ็นต
(วันหลังยายปลูก)
29.5
29.5
29.3
29.3
29.0
29.0
ns
1.4

อายุเก็บเกี่ยว
50 เปอรเซ็นต
(วันหลังยายปลูก)
42.0 b
44.5 a
42.8 ab
44.0 ab
44.8 a
44.8 a
*
3.3
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ns = ไมแตกตางทางสถิติ; * = แตกตางทางสถิติที่ P≤0.05
คาเฉลี่ยตามแนวตั้งที่มีตัวอักษรตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต เมื่อ
เปรียบเทียบดวยวิธี DMRT
2. ผลผลิตของแตงกวา
การศึกษาผลผลิตแตงกวาพบวาการปลูกแตงกวาในระบบอินทรียโดยใชซีโอไลตอัตรา 50 100 และ 150 กิโลกรัม/ไร
ใหน้ําหนักผล 206.7 219.8 และ 222.3 กรัม/ผล ไมความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการปลูกในระบบเคมี ( 225.0
กรัม/ตน) สวนการปลูกแตงกวาในระบบอินทรียโดยใชซีโอไลต 200 กิโลกรัม/ไร และไมใชซีโอไลตมีน้ําหนักผลคอนขางต่ํา
เทากับ 196.4 และ 181.5 กรัม/ผล ตามลําดับ การศึกษาขอมูลดานความยาวผลพบวาการปลูกแตงกวาในระบบอินทรียโดยใช
ซีโอไลตทุกระดับใหค วามยาวผลสูง อยูใ นช วง 16.5-17.6 เซนติเมตร ไม แตกตางกันอย างมีนัย สําคัญทางสถิติ กับ การปลุ ก
แตงกวาในระบบเคมี (17.9 เซนติ เมตร) ส วนการปลู กแตงกวาในระบบอินทรี ย โดยไม ใช ซีโอไลต มี ความยาวผลต่ํา 15.7
เซนติเมตร ความกวางผลพบวาการปลูกแตงกวาในระบบอินทรียโดยการใชซีโอไลตอัตรา 50 100 และ 150 กิโลกรัม/ไร มี
ความกวางผลสูงอยูในชวง 4.4-4.5 เซนติเมตร ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการปลูกแตงกวาในระบบเคมี (4.6
เซนติเมตร) สวนการปลูกแตงกวาในระบบอินทรียโดยใชซีโอไลตอัตรา 200 กิโลกรัม/ไร และไมใชซีโอไลตมีความกวางผล
รองลงมาเทากับ 4.3 และ 3.9 เซนติเมตร ตามลําดับ สําหรับผลผลิตตอไรพบวาการปลูกแตงกวาในระบบเคมีใหผลผลิตตอไร
สูงสุด 5,051.4 กิโลกรัม รองลงมาคือการปลูกแตงกวาในระบบอินทรียโดยใชซีโอไลตอัตรา 150 100 และ 50 กิโลกรัม/ไร ที่
ใหผลผลิตตอไร 4,251.6 4,018.7 และ 3,950.9 กิโลกรัม ตามลําดับ ซึ่งไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนการปลูก
แตงกวาในระบบอินทรียโดยใชซีโอไลตอัตรา 200 กิโลกรัม/ไร และการไมใชซีโอไลตใหผลผลิตตอไรต่ําไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติเทากับ 2,950.4 และ 2,785.4 กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ผลของซีโอไลตตอน้ําหนักผล ความยาวผล และความกวางผลของแตงกวาที่ปลูกในระบบอินทรียเปรียบเทียบกับ
การปลูกในระบบเคมี
กรรมวิธี
ใชสารเคมี
ไมใชซีโอไลต
ใชซีโอไลตอัตรา 50 กิโลกรัม/ไร
ใชซีโอไลตอัตรา 100 กิโลกรัม/ไร
ใชซีโอไลตอัตรา 150 กิโลกรัม/ไร
ใชซีโอไลตอัตรา 200 กิโลกรัม/ไร
F-test
C.V. (%)

น้ําหนักผล
(กรัม/ผล)
225.0 a
181.5 c
206.7 ab
219.8 ab
222.3 a
196.4 bc
*
7.4

ความยาวผล
(เซนติเมตร)
17.9 a
15.7 b
16.7 ab
17.4 a
17.6 a
16.5 ab
*
5.5

ความกวางผล
(เซนติเมตร)
4.6 a
3.9 c
4.4 ab
4.4 ab
4.5 ab
4.3 b
*
3.5

ผลผลิตตอไร
(กิโลกรัม)
5,051.4 a
2,785.4 c
3,950.9 b
4,018.7 b
4,251.6 b
2,950.4 c
*
9.5

* = แตกตางทางสถิติที่ P≤0.05
คาเฉลี่ยตามแนวตั้งที่มีตัวอักษรตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต เมื่อ
เปรียบเทียบดวยวิธี DMRT
3. ตนทุนการผลิตแตงกวาที่ผลิตในระบบเคมีและระบบอินทรีย
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ตนทุนการผลิตแตงกวาในระบบอินทรียโดยไมใชซีโอไลต และใชซีโอไลตอัตรา 50 100 150 และ 200 กิโลกรัม/
ไร มีตนทุนการผลิตรวมเทากับ 19,916 20,156 20,486 20,816 และ 21,146 บาท ตามลําดับ ซึ่งต่ํากวาการผลิตแตงกวา
ในระบบเคมีที่มีตนทุนการผลิตสูงกวาเทากับ 21,723 บาท (ตารางที่ 4) จําหนายแตงกวาที่ปลูกในระบบเคมีกิโลกรัมละ 10
บาท ซึ่งเปนราคาในท องตลาด และจําหนายแตงกวาที่ ปลู กในระบบอินทรีย กิโ ลกรัมละ 13 บาท ซึ่ง คํานวณจากราคาผั ก
อินทรียที่สูงกวาผักทั่วไป 20-30 เปอรเซ็นต (คริษฐสพล, 2558) จากรายไดที่จําหนายเมื่อหักตนทุนการผลิตของแตงกวาใน
ระบบอินทรียโดยไมใชซีโอไลต และการใชซีโอไลตอัตรา 50 100 150 และ 200 กิโลกรัม/ไร พบวามีกําไรเทากับ 16, 294
31,206 31,757 34,454 และ 17,209 บาท ตามลําดับ (ตารางที่ 5) การปลูกแตงกวาอินทรียโดยใชซีโอไลตอัตรา 150
กิโลกรัม /ไร มีผ ลกําไรสู งที่สุ ด (34,454 บาท) สวนการใชซีโอไลต อัตรา 100 และ 50 กิโ ลกรั ม/ไร มี ผลกําไรสูงรองลงมา
(31,757 และ 31,206 บาท ตามลําดับ) การปลูกแตงกวาในระบบอินทรียโดยใชซีโอไลตทั้ง 3 อัตรา แมใหผลผลิตตอไรต่ํากวา
การปลูกในระบบเคมี แตพบวาไดผลกําไรสูงกวา เนื่องจากมีตนทุนต่ําและสามารถจําหนายผลผลิตไดในราคาที่สูงกวาแตงกวา
ที่ปลูกในระบบเคมีถึง 30 เปอรเซ็นต

ตารางที่ 3 ตนทุนการผลิต รายไดรวม และผลกําไรตอไรของแตงกวาที่ปลูกในระบบเคมีและระบบอินทรียโดยใชซีโอไลตอัตรา
0 50 100 150 และ 200 กิโลกรัม/ไร
รายการ
1. ตนทุนผันแปร
1.1 เมล็ดพันธุ
1.2 สารซีโอไลต
1.3 ปุยคอก (มูลโค)
1.4 ปุยเคมีสูตร 46-0-0
1.5 ปุยเคมีสูตร 15-15-15
1.6 คาจางดูแลแปลง
1.7 คาโสหุย (รวมคาน้ํา)
2. ตนทุนคงที่
2.1 คาไมคาง
2.2 คาอุปกรณอื่นๆ
3. ตนทุนรวม/ไร
4. รายไดรวม/ไร
5. ผลกําไร/ไร

สารเคมี

0

ราคาตนทุนการผลิตแตงกวา/ไร (บาท)
อัตราการใชสารซีโอไลต (กิโลกรัม/ไร)
50
100
150

200

1,020
6,000
405
1,320
9,000
1,775

1,020
6,000
9,000
1,602

1,020
300
6,000
9,000
1,632

1,020
600
6,000
9,000
1,662

1,020
900
6,000
9,000
1,692

1,020
1,200
6,000
9,000
1,722

1,704
500
21,723
50,514
28,791

1,704
500
19,916
36,210
16, 294

1,704
500
20,156
51,362
31,206

1,704
500
20,486
52,243
31,757

1,704
500
20,816
55,271
34,454

1,704
500
21,146
38,355
17,209

หมายเหตุ
1. คาเมล็ดพันธุ ปริมาณที่ใช 150 กรัม/ไร (ราคา 340 บาท/กระปอง/50 กรัม)
2. คาสารซีโอไลต (ราคา 120 บาท/กระสอบๆ ละ 20 กิโลกรัม คิดเปนกิโลกรัมละ 6 บาท)
3. คาปุยคอก (ราคา 60 บาท/กระสอบๆ ละ 20 กิโลกรัม คิดเปนกิโลกรัมละ 3 บาท)
4. คาปุยเคมีสูตร 46-0-0 ปริมาณที่ใช 25 กิโลกรัม/ไร (ราคา 810 บาท/กระสอบ/50 กิโลกรัม)
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5. คาปุยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณที่ใช 75 กิโลกรัม/ไร (ราคา 880 บาท/กระสอบ/50 กิโลกรัม)
6. คาจางดูแลแปลง (เฉลี่ย 4 ชั่วโมง/วัน คาแรงวันละ 300 บาท)
7. คาโสหุย คิดเปน รอยละ 10 ของตนทุนผันแปรทั้งหมด
8. คาไมคาง คํานวณโดยการคิดคาเสื่อมราคาแบบเสนตรง (จํานวนไมคาง 4,089 อัน/ไร, ราคาอันละ 5 บาท, อายุ
การใชงาน 3 ป, ผลิตได 4 รอบ/ป)
9. จําหนายแตงกวาที่ปลูกในระบบเคมี ราคา 10 บาทตอกิโลกรัม
10. จําหนายแตงกวาที่ปลูกในระบบอินทรีย ราคา 13 บาทตอกิโลกรัม

สรุปและอภิปรายผล
1. สรุป
จากผลการศึกษาสรุปไดวาวิธีการใชซีโอไลตอัตรา 150 กิโลกรัม/ไร เหมาะสมสําหรับการปลูกแตงกวาในระบบ
เกษตรอินทรีย แมวาจะใหการเจริญเติบโตและผลผลิตไมแตกตางกับการปลูกแตงกวาอินทรียโดยใชซีโอไลตอัตรา 50 และ
150 กิโลกรัม/ไร แตการปลูกแตงกวาอินทรียโดยใชซีโอไลตอัตรา 150 กิโลกรัม/ไร สามารถจําหนายผลผลิตไดผลกําไรสูงที่สุด
เทากับ 34,454 บาท/ไร และมีผลกําไรสูงกวาแตงกวาที่ปลูกในระบบเคมีถึง 5,663 บาท/ไร
2. อภิปรายผล
จากผลการศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตของแตงกวาพันธุโลตัสที่ปลูกในระบบอินทรียโดยใชสารซีโอไลตอัตรา 0
50 100 150 และ 200 กิโลกรัม/ไร พบวาอัตราการใชซีโอไลตไมมีผลตอลักษณะการเจริญเติบโตของแตงกวาในดานอายุ
ทอดยอด 50 เปอรเซ็นต อายุออกดอก 50 เปอรเซ็นต และอายุเก็บเกี่ยว 50 เปอรเซ็นต แสดงใหเห็นวาการเจริญเติบโตของ
แตงกวาจนถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตขึ้นอยูกับลักษณะประจําพันธุไมไดขึ้นอยูกับอัตราการใชซีโอไลต สอดคลองกับรายงานของ
Nooprom and Santipracha (2015) ที่รายงานไววาลั กษณะการเจริญเติบ โตของพืชแตละชนิดขึ้ นอยูกับธรรมชาติของ
พันธุกรรม หรือลักษณะประจําพันธุของพืชชนิดนั้นๆ อยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบการปลูกแตงกวาในระบบอินทรียกับการ
ปลูกในระบบเคมี พบวาแตงกวาที่ปลูกในระบบอินทรียมีอายุทอดยอด 50 เปอรเซ็นต และอายุเก็บเกี่ยว 50 เปอรเซ็นตชากวา
การปลูกในระบบเคมี เนื่องจากในระบบการปลูกพืชแบบเคมีมีการใชปุยสังเคราะหที่มีธาตุอาหารหลักอยูในรูปของสารเคมีที่
สามารถปลดปลอยใหเปนประโยชนแกพืชไดงายและรวดเร็ว (คริษฐสพล และคณะ, 2560; ศิราณี, 2557) พืชจึงสามารถนํา
ธาตุอาหารจากปุยเคมีไปใชประโยชนไดโดยตรง ดังนั้นแตงกวาที่ปลูกในระบบเคมีจึงมีการเจริญเติบโตดีกวาแตงกวาที่ปลูกใน
ระบบอินทรีย
เมื่อพิจารณาขอมูลลักษณะการใหผลผลิตพบวาการปลูกแตงกวาในระบบอินทรียโดยใชซีโอไลตอัตรา 50 100 150
และ 200 กิโลกรัม/ไร ใหน้ําหนักผล ความยาวผล และความกวางผลสูงกวาการไมใชสารซีโอไลต และเมื่อเปรียบเทียบกับการ
ปลูกในระบบเคมีพบวาการปลูกแตงกวาโดยใชสารซีโอไลตอัตรา 50 100 และ 150 กิโลกรัม/ไร ใหน้ําหนักผล ความยาวผล
และความกวางผลไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการปลูกในระบบเคมี (ตารางที่ 2) ผลการทดลองนี้สอดคลองกับ
รายงานของ Bozorgi et al. (2012) ที่รายงานไววาการปลูกแตงกวาโดยใชซีโอไลตอัตรา 64 และ 128 กิโลกรัมตอไร ซึ่ง
เปนอัตราการใชที่ใกลเคียงกับการทดลองในครั้งนี้ ทําใหแตงกวามีความยาวผล (13.0 และ 13.9 เซนติเมตร ตามลําดับ) สูง
กวาการไมใชซีโอไลต (12.39 เซนติเมตร) ผลผลิตตอไรพบวาการปลูกแตงกวาในระบบอินทรียโดยใชซีโอไลตอัตรา 50 100
และ150 กิโลกรัม/ไร ใหผลผลิตตอไรสูงกวาการใชซีโอไลตอัตรา 200 กิโลกรัม/ไร และการไมใชซีโอไลต (ตารางที่ 2) แสดงให
เห็ นวาการใช ซี โ อไลต ทํ าให แ ตงกวามี ผ ลผลิต ต อไร สูง อาจเนื่องจากซีโ อไลตช วยให ตนพื ช ดู ด ซึม ธาตุ อาหารจากดิ นมาใช
ประโยชนไดมากขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพราะซีโอไลตมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ําและธาตุอาหารพืชไดดี รวมทั้งสามารถ
แลกเปลี่ยนประจุบวกไดสูง ทําใหการชะลางไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในดินเกิดขึ้นนอยกวาการไมใชซีโอไลต
โดยซีโอไลตจะคอยๆ ปลดปลอยธาตุอาหารออกมาใหกับพืช (อัจฉรา, 2542) นอกจากนี้เมื่อซีโอไลตสลายตัวจะปลดปลอยแร
ธาตุที่พืชนําไปใชประโยชนไดอีกหลายชนิด เชน เหล็ก แมงกานีส ซิลิกอน แคลเซียม และแมกนีเซียม (ธีรยุทธ, 2547) (ตาราง
ที่ 4) ทําใหแตงกวาที่ปลูกในระบบอินทรียโดยใชซีโอไลตมีการเจริญเติบโตดีและใหผลผลิตสูงกวาการไมใชซีโอไลต
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องนี้เปนการศึกษาในประเด็นการตอสูดานขอมูลขาวสาร และดานจิตวิทยา โดยใชวิธีเผยแพรขาวลือ การ
โฆษณาชวนเชื่อ และการประชาสัมพันธ ศึกษาจากเหตุการณใหชาวมาลายูมุสลิม “หยุดงานวันศุกร” เพื่อไปประกอบกิจกรรม
ทางศาสนา ใน 2 ชวงเวลาคือ เมื่อปลายป 2548 และเมื่อป 2555 เพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิต และรูปแบบการเผยแพรขาวลือ
การโฆษณาชวนเชื่อและการประชาสัมพันธจากกลุมแนวรวมขบวนการกอความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต และ
ศึกษากลยุทธในการสรางขาวลือ การโฆษณาชวนเชื่อและการประชาสัมพันธในพื้นที่ ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ สัมภาษณเชิงลึก
อดีตแกนนําระดับสูง ผูเคยทําหนาที่ดานมวลชนในพื้นที่ใหกลุมแนวรวมฯ และผูที่ยังเคลื่อนไหวอยู นอกจากนี้ยังรวบรวม
ใบปลิว เอกสารคําขูใหหยุดงานวันศุกรที่เกิดขึ้น 2 ชวงเวลา ในเขตจังหวัด ปตตานี ยะลา และนราธิวาส พบวา ในป 2548
การใชขาวลือ ขมขูเพื่อใหหยุดงานวันศุกร ตองการสรางความแตกตางระหวางชาวมาลายูมุสลิม และชาวไทยพุทธที่อยูรวมกัน
ในพื้นที่ ภายใตการปกครองของประเทศที่มีศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ ดังนั้นการแสดงออกซึ่งการไมยอมรับผูปกครอง
ที่มาจากศาสนา หรือเชื้อชาติอื่น ทําใหการปกครองเปนไปดวยความยากลําบาก และเกิดการแบงแยกชัดเจน ระหวางชาว
มาลายูมุสลิมที่หยุดงานวันศุกรกับชาวไทยพุทธที่ยังทํางานตามปกติ และในป 2555 การทํางานของสมาชิกกลุมแนวรวมใน
พื้นที่ก็ยังคงมีระบบงานขาว และกองกําลังที่ทํางานดานการสื่อสารไมมีประสิทธิภาพมากนัก สวนขั้นตอนการผลิตและรูปแบบ
การเผยแพร พบวา สิ่งที่เปนกลไกสําคัญที่สุดที่จะทําใหเกิดขาวลือคือ ตัวผูสงสาร สวนตัวสาร ใชวิธีการเลาแบบปากตอปาก
ชองทางการสื่อสาร จะเกิดขึ้นในทุกชองทาง และผูรับสาร สวนใหญเปนชาวมาลายู ผูที่สูญเสียญาติ และครอบครัว คนในพื้นที่
เปาหมาย และบุคคลภายนอก ไดแก เจาหนาที่รัฐ และสื่อมวลชน สําหรับกลยุทธการเผยแพรคือ “การปลอยขาวใหถูกที่และ
ถูกเวลา” โดยตัวสารคือ การใหหยุดงานในวันศุกร สวนสถานที่ ไดแก ตลาด และรานน้ําชา จะทําในเวลาเชา ซึ่งมีคนจํานวน
มาก และปลอยใหขาวลือกระพือไปเรื่อยๆ โดยกลุมฯ จะมีผูมาตรวจสอบเปนระยะๆ ในป 2555 การแพรกระจายขาวสารจะ
รวดเร็วขึ้น เนื่องจากมีการใชเครื่องมือหลายทาง ทั้งทางสื่อสังคมออนไลน และสื่อมวลชนที่ลงพื้นที่ทําขาว
คําสําคัญ: ขาวลือ, ขมขู, การหยุดงานวันศุกร, ความไมสงบ, 3 จังหวัดชายแดนใต
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Abstract
This research is a study of intelligence and psychological battles through the dissemination of
rumor, propaganda and public relations. The study is based on the incidents concerning Muslim Malays
being made to “stop working on Fridays” in order to perform religious activities during two periods—the
end of 2005 and, also, in 2012. The objectives of the study are 1) To study the production process and
the forms of rumor dissemination, propaganda and public relations of the groups allied to the Terrorist
Movement in the Southern border provinces, and 2) To study the strategies for creating rumor,
propaganda and public relations in the locale. The research method is qualitative and conducted
through in-depth interviews with former high-ranking figures, with those who used to work for the allied
groups with the masses in the locale and with those who have remained active. In addition, the research
involved the collection of flyers and documents that announced the threat about the prohibition against
working on Fridays during those two periods in Pattani, Yala and Narathivat Provinces. The study found
that, in 2005, the dissemination of rumor and threats of the prohibition against working on Fridays was
intended to separate the Muslim Malays from the Buddhist Thais who cohabited the area under a
national administration that has Buddhism as its national religion. Therefore, the declared rejection by
administrators who belong to other religious or other ethnic groups made administration more difficult
and caused obvious divisions between the Muslim Malays who stopped working on Fridays and the
Buddhist Thais who continued to work as normal. In 2012, the work of the members of the allied groups
in their intelligence system and those responsible for communication were not really efficient. In terms
of the production process and the forms of dissemination, it was found that the most important
mechanism that contributed to creating rumor was the messenger. The message was disseminated by
word of mouth. Communicative channels could occur everywhere. The recipients of the message were
mostly Malays, who had lost their relatives and their families. The people in the targeted areas and
outsiders consisted of the government authorities and the mass media. The disseminating strategy was
“to release the message in the right place at the right time” and the message was to stop working on
Fridays. The venues where the message was disseminated were markets and tea houses. The
dissemination was done in the morning when there were a lot of people about and rumors were allowed
to spread, with the allied groups sending their people to check at intervals. In 2012, the dissemination of
the rumors was more rapid due to the use of many conveyancing channels, both social media and mass
media personnel who arrived in the areas to report the news.
Keywords: Rumor, Threaten, Friday Working Prohibit, Terrorist, 3 the Southern border provinces
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บทนํา
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน การโฆษณาชวนเชื่อและการประชาสัมพันธ เปนวิธีหลักในการตอสูเพื่อจัดตั้งรัฐปตตานีของ
กลุมผู กอความไมสงบในพื้ นที่ โดยในชวงเริ่ มตนจะใช การทิ้ งแผ นใบปลิว และใชผูนําศาสนาที่ เปนเครือขาย ดําเนินการใน
โรงเรียนปอเนาะหรือโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามเอกชน เพื่อปลุกระดมมวลชนในพื้นที่เปนหลัก ประเด็นการโฆษณาชวนเชื่อ
และการปลอยขาวลือมักเปนเรื่องการที่เจาหนาที่รัฐปฏิบัติอยางไมเปนธรรม มีการเลือกปฏิบัติตอชาวมุสลิม การเผยแพร
ประวัติศาสตรปตตานี และการใสรายปายสีเจาหนาที่ของรัฐดวยวิธีการตางๆ เพื่อเปนการปลุกระดมและสรางความแตกแยก
ใหเกิดขึ้น
เมื่อปลายป 2548 กลุมแนวรวมฯ ไดมีการปลอยขาวลือ และการโฆษณาประชาสัมพันธใหชาวมาลายูมุสลิม “หยุด
งานวันศุกร” เพื่อไปประกอบกิจกรรมทางศาสนา หรือการละมาด ตามความเชื่อที่วา "การละหมาดวันศุกร" เปนละหมาด
ใหญ เปนหนาที่ของมุสลิมผูชายทุกคนตองไปละหมาดที่มัสยิด ถาหากไมกระทําตามจะใชความรุนแรงกับผูที่ฝาฝน จนทําให
ขาวลือการหยุดงานวันศุกรไดลามไปทั่ว 3 จังหวัดชายแดนภาคใต แบบปากตอปาก โดยขาวที่แพรกระจายรายแรงถึงขั้นมี
แมคาที่ฝาฝนถูก "ตัดหู" ทําใหชาวมุสลิมแทบทุกอาชีพตางหยุดทํางานไปโดยปริยาย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีใน
ขณะนั้น ตองแกปญหาดวยการสงรัฐมนตรีลงพื้นที่ทุกวันศุกรเพื่อสรางความมั่นใจ และใหกระทรวงพาณิชยเปดราน "ธงฟา
ราคาประหยัด" กระจายไปในทุกอําเภอ เพื่อกระตุนใหเกิดการคาขายและทําใหเศรษฐกิจหมุนเวียน และในอีก 7 ปตอมา คือ
ป 2555 ไดมีการปลอยขาวลือในลักษณะเดียวกัน แตการแพรกระจายขาวสารเปนไปอยางรวดเร็ว เนื่องจากในครั้งนี้มีการใช
ชองทางการสื่อสาร ทั้งทางสื่อสังคมออนไลน (Social Media) และสื่อมวลชนที่ลงทําขาวในพื้นที่ (สํานักขาวอิศรา, 2555)
จากเหตุการณที่เ กิดขึ้นใน 2 ชวงเวลาขางตน คณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการตอสูดานขอมูลข าวสาร และดาน
จิตวิทยา ซึ่งทั้ง 2 ประเด็นมีการใชยุทธวิธีการสื่อสาร โดยใชวิธีเผยแพรขาวลือ การโฆษณาชวนเชื่อ และการประชาสัมพันธ
เปนเครื่องมือในการหาแนวรวม หลังจากนั้น คณะผูวิจัยไดทําการสํารวจแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาใชเปนกรอบ
ในการวิจัย ประกอบดวย แนวคิดขาวลือ แนวคิ ดกระบวนการแพรข าวลือ แนวคิดการปฏิ บัติการข าวสาร และเอกสารที่
เกี่ยวของ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
แนวคิดขาวลือ นักวิช าการสวนใหญไดใหค วามหมาย “ขาวลือ (Rumor)” วาหมายถึง รูป แบบพฤติกรรมมวลชน
ประเภทหนึ่ง เปนการกระจายขาว โดยลักษณะรวมที่เ หมือนกันที่นักวิช าการสวนใหญกลาวถึงคือ การเปนเรื่องราวที่ไม มี
หลักฐานยืนยัน ถายทอดกันโดยการโจษจัน ไมมีแหลงที่มาแนนอน สืบหาความจริงไมได (พัชนี เชยจรรยาและคณะ, 2541:
97-98; สุภางค จันทวานิช, 2547: 123; ศิริพันธ ถาวรทวีวงษ, 2529: 42-43; โยธิน ศันสนยุทธและคณะ, 2529: 30; บุญลือ
วันทายนต, 2544: 217) โดยขาวลือที่ตรงกับความตองการอยากรูของประชาชนจะกระจายไปอยางรวดเร็วและบิดเบือนไป
จากความเปนจริง
แนวคิดกระบวนการแพรขาวลือ David Popenoe (1977: 409) กลาววาขาวลือยังไมมีมาตรการใดๆ ที่จะควบคุม
ใหอยูภายใตความถูกตองได ดังจะเห็นไดจากวิธีการแพรขาวลือทําได 2 แนวทางดวยกัน คือ แนวทางแรก เปนการแพรขาวลือ
ทางปาก อันเปนการเปลงออกมาจากปากของผูปลอยขาวลือไปสูบุคคลอื่น และแนวทางที่สอง โดยอาศัยสื่อสารมวลชน วิธีการ
เช นนี้จะเห็ นได จากป ายประกาศต างๆ สิ่ ง ตี พิ ม พ ที่ เ ป นเอกสาร หนัง สื อพิ ม พ วิท ยุ โทรทั ศ น เป นต น ข าวลื อเป นการ
แพรกระจายขาวสารทั้งทางตรงและทางออม คือทางปาก และการสื่อสารมวลชน โดยไมคํานึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก
ฝายตรงขาม แตพยายามกอใหเกิดผลประโยชนแกฝายตนใหมากที่สุด
แนวคิด การปฏิบัติการขาวสาร ฝายยุท ธการ ศูนย ปฏิบัติการกองทัพบก (ฝยก.ศปก.ทบ.) (2553) ได กลาวถึงการ
ปฏิ บั ติ ก ารข าวสารวา เดิ ม เรี ย กวา สงครามข าวสาร หรื อ Information warfare แต กองทั พ สหรั ฐ ฯ ได ย กเลิ กคํ าว า
Information warfare และใชคําวา Information operations หรือการปฏิบัติการขาวสารเพื่อใหมีความหมายในเชิงบวก
มากขึ้น ซึ่งตามคําจํากัดความนั้น การปฏิบัติการขาวสารจะกระทําทั้งในยามสงบและยามสงคราม สวนสงครามขาวสารจะ
กระทําเฉพาะในยามสงคราม การปฏิบัติการขาวสารเกิดจากแนวคิดที่วา “ขาวสารเปนองคประกอบหนึ่งของอํานาจกําลังรบ”
เมื่อนําไปรวมกับอํานาจกําลังรบในดานอื่นก็จะสามารถเอาชนะฝายตรงขามได จุดที่ตองสรางหรือดํารงไวซึ่งความเหนือกวา
ทางการขาวสารหรือ Information superiority คื อ การมุงโจมตีตอระบบการควบคุ มบังคับ บัญชา และสรางอิท ธิพลต อ
กระบวนการตกลงใจ ขาวสาร และระบบสารสนเทศของฝายตรงขาม ในขณะเดียวกันก็จะทําการปองกันการกระทําในลักษณะ
เดียวกันของฝายตรงขามตอฝายเรา
เอกสารที่ เ กี่ย วของ กิ่งออ เล าฮง (2549) ศึกษาวิจัยในหั วข อ “การปฏิ บั ติ การข าวสาร ข าวลื อ และแบบแผน
พฤติกรรมฝูงชนวุนวาย กรณีศึกษาเปรียบเทียบ เหตุการณโจรนินจาและเหตุการณจับนาวิกโยธินในภาคใตของประเทศไทย”
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สรุปวา ทั้งสองเหตุการณไมไดเกิดขึ้นโดยบังเอิญ หากแตมีความคุกรุนจากปญหาความขัดแยงในพื้นที่ที่คอยๆ สะสมอยูกอน
หนานั้นแลว จากนั้นกลุมผูกอความไมสงบไดใชปฏิบัติการขาวสารในรูปแบบขาวลือเปนตัวกระตุนฝูงชนเพื่อเรงใหเกิดปฏิกิริยา
ที่นําไปสูการตอตานอํานาจรัฐ สะทอนผานการกระทําที่กาวราว รุนแรงตอตัวแทนของอํานาจรัฐที่เขาไปเกี่ยวของในเหตุการณ
ขณะนั้น นอกจากนี้ผูวิจัยยังศึกษาวิธีการและเครื่องมือที่กลุมขบวนการใชสรางขาวลือ โดยระบุวาแหลงเผยแพรขาวลือมักอยูที่
รานน้ําชาเปนหลัก ซึ่งรานน้ําชาเปนแหลงรวมของชาวมลายูมุสลิมตามวิถีชีวิตปกติในแตละวัน และเปนจุดที่เจาหนาที่รัฐไทย
ซึ่งเปนคนตางถิ่น ตางภาษา และวัฒนธรรม มิอาจเขาถึงไดเลย
นอกจากนี้ บทความของ ชัยวัฒน สถาอานันท เรื่อง “ขาวลือของความโกรธ: ความเขาใจสรรพเสียงของมุสลิมใน
บริบท “สงครามบริสุทธิ์”” (2549:3-4) ระบุวา การปะทะระหวางชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดภาคใตกับทหารไทยที่ถูกสงไป
จากภูมิภาคอื่น และแทบไมมีทหารที่เปนชาวมุสลิมเลย บอยครั้งที่ทหารไมเขาใจวาความสะอาดมีความสําคัญตอหลักการทาง
ศาสนาของคนในหมูบานอยางไร นอกจากนี้ ยังกลาวไวใน Rumor as Muslims’s evading instrument (2549:4) วา
จุดเริ่มตนของปญหาความรุนแรง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เกิดขึ้นนับตั้งแตเหตุการณปลนปนคายทหารใน จ.นราธิวาส เมื่อ
วันที่ 4 มกราคม 2547 และยังกลาวถึงขาวลือวาเหมือนกับเคาโครงการเลาเรื่องใน Topics of Discourse and The from
ของ Hayden White หรือเรื่อง Historical Discourse ของ Roland Barth โดยเคาโครงนี้ไมมีการปดบัง แตจะประดิษฐโดย
ผูมีสวนในการกระจายขาวลือ ขาวลือที่มีความเทากันระหวางเรื่องโกหก คําพูดจินตนาการ และความหมาย หรือเหตุการณ
คนพบที่อื่น
Allen Feldman (2000) ตั้งขอสังเกตวา มันเปนรูปแบบการตอตานของทองถิ่นที่ใชในการเผชิญหนากับรัฐ ซึ่งอยูใน
พื้นที่เดียวกัน เปนความหวาดกลัวที่อยูระหวางความพอดีที่มองเห็นจากรัฐ เหตุผลทางดานการเมือง ความคลุมเครือที่มาจาก
จุดสนใจ และคุณภาพของขาวลือที่แพรกระจายออกไป เพราะฉะนั้นขาวลือจึงกลายเปนเครื่องมือของการมีอยูภายใตอํานาจ
รัฐ และความคลุม เครือเป นลักษณะหลักๆ ของการเกิดขาวลื อ และจะเปดใหใ ครก็ตามเขาไปมี สวนเพิ่ม เติม และดัดแปลง
เรื่องราวใหมๆ บางครั้งจนกลายเปนเรื่องอื่น และมีการเดินทางอยางรวดเร็ว โดยการบอกเลาไปทุกมุมของพื้นที่ พรอมทั้งทํา
หนาที่ใหสมบูรณดวยการวางเคาโครงวาชาวมุสลิมในพื้นที่ถูกกระทําอยางโหดรายทารุณจากเจาหนาที่รัฐอยางไร คําถามนี้ทํา
ใหเกิดการแพรกระจายขยายความโกรธผานขาวลือวามีการทําอะไรกับสังคมมุสลิมใน 3 จังหวัดภาคใตของไทย ภาคใตของ
ฟลิปปนส หรือที่ใดก็ตามในยุโรป ในบริบทของสงครามบริสุทธิ์
นิมุ มะกาเจ (2549) และศรีสมภพ จิตรภิรมศรีย (2549) ไดอธิบายการเกิดขึ้นของขาวลือ ซึ่งเปนกระบวนการหนึ่งที่
ใช ในการต อต านรัฐ บาลไทย จนเกิด เหตุการณค วามไมส งบในพื้ นที่ 3 จัง หวัดชายแดนภาคใต วาเกิดจากความกลั ว ความ
หวาดระแวงเจาหนาที่รัฐ และรัฐบาลไทย โดยมีปจจัยอื่นๆ ที่เปนตัวเสริม เชน ปญหาความไมเปนธรรมโดยรัฐ ปญหาเศรษฐกิจ
ปญหาทางดานการศึกษา ปญหาผูมีอิทธิพลในทองถิ่น ฯลฯ เปาหมายความรุนแรงที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะที่เปนปรากฏการณ
ตางๆ ไมวาจะเปนการลอบเผาโรงเรียน การดักอุมตัวชาวบานที่ถูกสงสัยวาอาจจะเปนกลุมแกนนําหรือแนวรวมจากเจาหนาที่
รัฐ จนกระทั่งเกิดเหตุการณบานปลายและนําไปสูความหวาดระแวง ความหวาดกลัวอยางลึกซึ้งของประชาชนในชุมชน และ
ความไมเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของเจาหนาที่รัฐ ทั้งในและนอกพื้นที่ จนทําใหพื้นที่หลายแหงกลายเปนเขตไรอํานาจรัฐ
ที่การขาวลมเหลว โดยที่เจาหนาที่ก็ไมสามารถเขาไปปฏิบัติหนาที่ได (dysfunction state)
จากขอมูลดังกลาวขางตน ประกอบกับประสบการณในการปฏิบัติงานในฐานะสื่อมวลชนของคณะผูวิจัย จึงทําให
สนใจที่จะศึกษาขั้นตอนการผลิตและรูปแบบการเผยแพรขาวลือ การโฆษณาชวนเชื่อและการประชาสัมพันธ จากกลุมแนวรวม
ขบวนการกอความไมสงบในพื้นที่ รวมทั้งศึกษากลยุทธในการสรางขาวลือ การโฆษณาชวนเชื่อและการประชาสัมพันธ ใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการบริหารการปฏิบัติการขาวสารใหมีประสิทธิภาพตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิตและรูปแบบการเผยแพรขาวลือ การโฆษณาชวนเชื่อและการประชาสัมพันธ จากกลุม
แนวรวมขบวนการกอความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
2. เพื่อศึกษากลยุทธในการสรางขาวลือ การโฆษณาชวนเชื่อและการประชาสัมพันธ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ระเบียบวิธีวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) ดําเนินการวิจัย
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2556-30 มิถุนายน 2557 แบงการศึกษาเปน 2 สวน คือ
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1) วิธีการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) เปนการศึกษาจากเอกสาร แผนพับ ใบปลิว ปายผา ที่กลุม
แนวรวมฯ นิยมใช ซึ่งเอกสารเหลานี้จะมีเงื่อนไขและความสัมพันธกับขาวลือที่เกิดขึ้นในพื้นที่ คณะผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวม
เอกสารที่เกี่ยวของกับการปลอยขาวลือเพื่อใหชาวมาลายูมุสลิมหยุดทํางานในวันศุกร จากเจาหนาที่ ตํารวจ ทหาร และฝาย
ความมั่ นคงของรัฐในพื้นที่ รวมทั้ งยังเก็บขอมู ลจากภาพถายใบปลิว ปายผา แผนพับ จากสื่อมวลชน ที่ นํามาเผยแพรไวใ น
อินเทอรเน็ต
2) การสัมภาษณเชิงลึก (In depth interview) จากผูใหขอมูลที่สําคัญ (Key Informant) โดยกลุมแนวรวมฯ ที่ได
วางมือไปแลว และยังทําการเคลื่อนไหวอยูในปจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการสัมภาษณเชิงลึกเจาหนาที่ฝายความมั่นคงที่มีสวน
เกี่ยวของกับปญหา รวมทั้งสิ้น 10 คน
ในสวนการวิเคราะหขอมูล จะใชการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (triangulation) หลังจากนั้นนําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะหรวมกับขอมูลเอกสาร และนําเสนอรายงานในรูปแบบพรรณนา
ผลการวิจัย
ผลจากการวิจัยเอกสาร และการสัมภาษณเชิงลึก สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1) ในป พ.ศ. 2548 การใชขาวลือ ขมขูเพื่อใหหยุดงานวันศุกรนั้น ตองการสรางความความแตกตางของคนในพื้นที่
3 จังหวัด ชายแดนภาคใต ซึ่งคนในพื้นที่ นั้นหมายถึง ชาวมาลายู มุสลิม และชาวไทยพุทธ ที่อยูรวมกันภายใตนโยบายการ
ปกครองของประเทศไทย หากมวลชนชาวมาลายูมุสลิม ซึ่งอยูภายใตการปกครองของประเทศที่มีศาสนาพุทธเปนศาสนา
ประจําชาติ และการแสดงออกซึ่งการไมยอมรับกฎกติกาที่ถูกตั้งขึ้นโดยผูปกครองที่มาจากศาสนา และเชื้อชาติอื่น ก็จะทําให
การปกครองในประเทศนั้นๆ เปนไปดวยความยากลําบาก และเหตุการณขมขูใหหยุดงานในวันศุกรไดทําใหเกิดการแบงแยก
มวลชนกันชัดเจนในพื้นที่ ระหวางชาวมาลายูมุสลิมที่หยุดงานวันศุกร กับชาวไทยพุทธ ที่ยังคงออกมาทํางานคาขายตามปกติ
ซึ่งหลักการนี้เปนเปาหมายหลักของกลุมขบวนการฯ เพื่อที่จะใชในการแบงแยกดินแดนตอไป
2) การตรวจสอบการทํางานของสมาชิกกลุมแนวรวมฯ เนื่องจากจํานวนสมาชิกที่มีอยูมีเปนจํานวนมาก ทั้งสมาชิก
เยาวชนที่ เ ข ามาใหม มี ทั้ง กลุ ม นักศึ กษาที่ หันมาเข าร วมขบวนการ รวมไปถึง กลุ ม ขบวนการที่จบการฝก และพร อมที่ จะ
ปฏิบัติงานตามสายงานตางๆ จึงจําเปนตองตรวจสอบวามีการทํางานลงลึกไปในพื้นที่มากนอยเพียงใด ในป 2555 ซึ่งเปนครั้ง
ที่ 2 ของการแพรของขาวลือใหหยุดงานวันศุกร โดยในปนั้นเปนการตรวจสอบการทํางานของสมาชิกกลุมแนวรวมฯ ในพื้นที่
ซึ่งชวงแรกยังไมมีการแพรกระจายมากนัก เพราะในชวงที่ลือ ยังไมมีการปดรานตามที่มีการขมขูแตอยางใด แมวามีการโปรย
ใบปลิว และปลอยขาวลือมาแลวกอนหนาหลายเดือน ซึ่งในกลุมขบวนการฯ ก็ถือวา ระบบงานขาว และกองกําลังที่อยูใ น
พื้นที่ยังทํางานไมมีประสิทธิภาพ
3) ผลการศึกษาขั้นตอนการผลิตและรูปแบบการเผยแพรขาวลือ การโฆษณาชวนเชื่อและการประชาสัมพันธ จาก
กลุมแนวรวมขบวนการกอความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยสิ่งสําคัญในการที่จะทําใหขาวลือเกิดขึ้น ไดแก 3.1)
ผูสงสาร เปนกลไกสําคัญที่สุดในกระบวนการปลอยขาวลือ 3.2) สาร การเลาแบบปากตอปากนั้น ยังเปนการสื่อสารที่ไดผล
และมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการปลอยขาว 3.3) ชองทางการสื่อสาร การเผยแพรหรือปลอยขาวลือนั้นจะใชทุกชองทางใน
การสื่อสาร ไดแก แบบปากตอปาก ใบปลิว อินเทอรเน็ต และสื่อสังคมออนไลน หรือสื่อมวลชน และ 3.4) ผูรับสาร ตองเปน
ชาวมาลายู เพราะมั ก มี ค วามรู สึ กไม เ ท าเที ย ม ซึ่ง เป นสิ่ ง ที่ ช าวมลายู มุ ส ลิ ม ในจัง หวัด ชายแดนภาคใต รู สึ กมาโดยตลอด
นอกจากนี้ยังมีผูที่สูญเสียญาติ ครอบครัวไปในเหตุการณความไมสงบทางภาคใต คนในพื้นที่เปาหมาย และบุคคลภายนอก
ไดแก บุคคลที่เปนเจาหนาที่รัฐ และสื่อมวลชน
4) กลยุทธการเผยแพรขาวลือ การโฆษณาชวนเชื่อและการประชาสัมพันธ กรณีการหยุดงานวันศุกรที่กลุมแนวรวมฯ
เลือกใชคือ “การปลอยขาวใหถูกที่และถูกเวลา” ซึ่งสารหรือเรื่องสําคัญที่ใชในการปลอยขาวลือคือ การหยุดงานในวันศุกร
สวนสถานที่ ไดแก รานน้ําชา ก็ยังเปนแหลงสําคัญที่สุดในการเผยแพรหรือปลอยขาว ซึ่งเปนแหลงรวมของชาวมลายูมุสลิม
และเปนจุดที่เจาหนาที่รัฐไทย ซึ่งเปนคนตางถิ่น ตางภาษา และวัฒนธรรม มิอาจเขาถึงไดเลย สวนเรื่องของเวลาในการปลอย
ขาวลือใหหยุดงานในวันศุกรนั้น เปนนโยบายที่แยกคนออกจากกัน ระหวางไทยพุทธ และมาลายูมุสลิม การปลอยขาวจะทําใน
เวลาเชา เนื่องจากสถานที่เปาหมายคือ ตลาด และรานน้ําชา ซึ่งจะมีคนมากในชวงเชา และปลอยใหขาวลือกระพือไปเรื่อยๆ
โดยกลุมขบวนการฯ จะมีผูมาตรวจสอบเปนระยะๆ
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยยังพบวา การใชขาวลือ การโฆษณาชวนเชื่อและการประชาสัมพันธ เปนเทคนิค
อยางหนึ่งของยุทธศาสตรใหญในการแบงแยกดินแดนเพื่อกอบกูเอกราชรัฐปตตานี โดยตองใชควบคูกับการใชความรุนแรง
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และไมอาจแยกออกจากกันได ซึ่งสูตรสําเร็จในการเผยแพรและผลิตขาวลือ จึงเปนการทําเพื่อสรางความชอบธรรมในการใช
ความรุนแรง โดยมุงเนนการปลอยใหถูกที่ถูกเวลา และอาศัยผูที่ปลอยขาว ซึ่งเปนบุคคลสําคัญที่สุดในกระบวนการ และตอง
เปนผูที่มีความเชื่อถือในสังคมชาวมุสลิม มีตําแหนงเปนผูนําตามธรรมชาติ หรือผูนําในสังคม
อยางไรก็ตาม สูตรสําเร็จที่ ใชไดโดยการปลอยขาวใหถู กที่ถูกเวลา และอาศัยผูที่มีค วามนาเชื่อถือนั้น ก็ไมประสบ
ความสําเร็จเสมอไป ดังเชนการปลอยขาวลือเพื่อใหมีการหยุดงานในวันศุกร ในป 2555 เมื่อเกิดขาวลือขึ้นแลว ภาครัฐไดเขา
ไปทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่ทันที และตอเนื่อง โดยใชคําอธิบายจากผูที่มีความนาเชื่อถือสูงสุดของชาวมุสลิมมาเปน
ผูสงสาร รวมทั้งยังรีบแกปญหาปากทองที่เปนผลมาจากการหยุดงานวันศุกร จนทําใหพลังของขาวลือใหหยุดงานวันศุกรในป
นั้น แสดงอานุภาพไดไมนานนัก
ขณะที่ ความไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต แทจริงเปนสงครามที่แยงชิงมวลชนระหวาง กลุมแนวรวมฯ
และรั ฐไทย เพราะฉะนั้นการให ข าวสารที่ รวดเร็วและถู กต อง เชื่ อถื อได จึง เป นเรื่ องสํ าคัญ ในอดี ต ที่ ผานมา เวลาที่ เ กิด
สถานการณความรุนแรงตางๆ ในพื้นที่ เจาหนาที่ของรัฐมักลงพื้นที่ทําความเขาใจกับผูที่อยูในเหตุการณ หรือคนในพื้นที่ลาชา
ไมทันทวงที จึงเปนชองวางใหกลุมแนวรวมฯ ปลอยขาวเพื่อทําลายความนาเชื่อถือของเจาหนาที่รัฐ และรัฐไทย แตในปจจุบัน
หลังเหตุการณความไมสงบดําเนินตอเนื่องมาหลายป เจาหนาที่ของรัฐก็เริ่มลงพื้นที่ใหความรู ทําความเขาใจกับผูที่อาศัยอยูใน
พื้นที่นั้นๆ มากขึ้น เร็วขึ้น แตก็ยังถือวาไมเพียงพอ
สําหรับการรูเทาทันกลุมแนวรวมฯ ในการดําเนินยุทธการบนเครือขายสังคมออนไลน เปนเรื่องยากยิ่งในการที่จะเขา
ไปหาข อมู ล หรื อแฝงตั วเพื่ อหาความเชื่ อมโยงต างๆ ซึ่ง ถ าหากมี เ พี ย งเจ าหน าที่ ใ นการเฝ าดู ห นาจอคอมพิ ว เตอร ห รื อ
โทรศัพทมือถือ และรอความเคลื่อนไหวก็คงไมเพียงพออีกตอไป
สรุปและอภิปรายผล
จากการวิจัย พบวาความหวาดระแวง ความไม เ ชื่ อมั่ นในการกระทํ าของเจาหนาที่ รั ฐ ที่ ช าวมาลายู มุ ส ลิ ม คิ ด ว า
เจาหนาที่รัฐมักมีอคติกับพวกตน ผลการศึกษาเปนไปในแนวทางเดียวกับการศึกษาของ นิมุ มะกาเจ (2549) ที่ระบุวา ความ
กลัว ความหวาดระแวง กระบวนการสรางขาว คําบอกเลาร่ําลือ เห็นชัดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ตั้งแตเกิดเหตุการณ
โจรนินจาเมื่อป 2546 ซึ่งในการทํางานของเจาหนาที่รัฐ แมมีการปรับรูปแบบ แตยังคงทําใหชาวบานกลัวเจาหนาที่รัฐ และ
นําไปสูความหวาดระแวง สวนการเผยแพรขาวลือในการประกาศใหชาวมาลายูมุสลิม หยุดงานวันศุกร ตามหลักศาสนาอิสลาม
ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว เนื่องจากความหวาดกลัวของผูไดรับขาวลือ สอดคลองกับการศึกษาของชัยวัฒน สถาอานันท ที่ระบุวา
บางทีขาวลือก็เหมือนกับเคาโครงการเลาเรื่องใน Topics of Discourse and The from ของ Hayden White หรือเรื่อง
Historical Discourse ของ Roland Barth ซึ่งเคาโครงนี้จะไมมีการปดบัง แตจะประดิษฐโดยผูมีสวนในการกระจายขาวลือ
นอกจากนี้ Allen Feldman (2000) ไดตั้งขอสังเกตวาเปนรูปแบบการตอตานของทองถิ่นที่ใชในการเผชิญหนากับรัฐ ซึ่งอยู
ในพื้นที่เดียวกัน เปนความหวาดกลัวที่อยูระหวางความพอดีที่มองเห็นจากรัฐ เหตุผลทางดานการเมือง ความคลุมเครือที่มา
จากจุดสนใจ และคุณภาพของขาวลือที่แพรกระจายออกไป เพราะฉะนั้นขาวลื อจึงกลายเปนเครื่องมือของการมีอยูภายใต
อํานาจรั ฐ นอกจากนี้การวิจัย ครั้ง นี้ยัง พบวากลุ มแนวรวมขบวนการจะต องใชความรุ นแรง เพื่อใหสื่อมวลชนเขามาทําขาว
เชนเดียวกับ David Popenoe (1977) ที่ไดกลาวถึงแนวคิดการแพรกระจายขาวลือวาทําได 2 ทางคือ แบบปากตอปาก และ
อาศัยสื่อมวลชน ซึ่งเปนเปาหมายหลักของผูที่ปลอยเพื่อตองการใหขาวสารนี้แพรไปอยางตอเนื่อง และผลการวิจัยดานสถานที่
พบวารานน้ําชาเปนแหลงสําคัญในการพบปะ พูดคุย สอดคลองกับผลการศึกษาของ กิ่งออ เลาฮง (2549 : 212) ที่พบวาแหลง
เผยแพรขาวลือมักอยูที่รานน้ําชาเปนหลัก

1486

ภาพที่ 1 ภาพตลาดเทศบาลนครยะลา ชวงเกิดขาวลือ
ที่มา : หนังสือพิมพไทยรัฐ 14 กันยายน 2555

ภาพที่ 2 ภาพแมคาในตลาดเทศบาลยะลา
ที่มา : เว็บไซตหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ วันที่ 12 ตุลาคม 2555
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษามีขอเสนอแนะเพื่อใชในการแกไขปญหาความรุนแรงในพื้นที่ไดดังนี้
1) เมื่อเกิดความไมสงบขึ้นในพื้นที่ การใหขาวสารที่รวดเร็ว ถูกตอง และเชื่อถือไดจากรัฐไทยถือวาเปนเรื่องสําคัญ
เพราะการใหขาวสารไมทันทวงทีจะเปนชองที่ทําใหกลุมแนวรวมขบวนการฯ มีการปลอยขาวเพื่อทําลายความนาเชื่อถือใหเกิด
ขึ้นกับเจาหนาที่รัฐ และรัฐไทย
2) ตองลดความรูสึกไมเทาเทียมกัน ความหวาดระแวง ความไมเชื่อมั่นของชาวมาลายูมุสลิมที่มีตอรัฐไทยใหมาก
ขึ้นและตอเนื่อง
3) การดําเนินยุทธการบนเครือขายสังคมออนไลนของกลุมแนวรวมขบวนการฯ ทําใหรัฐบาลควรหาเครื่องมือและ
เทคโนโลยีใหมๆ เขามาชวยในการติดตามกลุมบุคคลที่ตองสงสัยผานสังคมออนไลน เพื่อจับความเชื่อมโยงของแตละคนวากลุม
บุคคลเหลานี้กําลังคิดที่จะทําอะไร
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บทคัดยอ
การวิจั ย ครั้ ง นี้มี วัต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ 1) พั ฒ นากระบวนเรี ย นรู ที่ ส ง ผลต อทั ก ษะความเป นพลเมื อ งตามระบอบ
ประชาธิป ไตยของนักศึกษามหาวิท ยาลัย และ 2) ศึ กษาความแตกตางของการพัฒ นาทักษะความเป นพลเมืองตามระบบ
ประชาธิปไตยของนักศึกษาโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ กอนและหลังเขาร วมกิจกรรม วิธีดําเนินการวิจัย
ใชการวิจัยและพัฒนา ประกอบด วย 5 ขั้นตอน ได แก การศึกษาสภาพปจจุบั น การออกแบบกระบวนการ การวิเ คราะห
กระบวนการ การนําไปสูการปฏิบัติ และการประเมินผล กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษา จํานวน 84 คน (กลุมทดลอง 42 คน
และกลุมควบคุม 42 คน) และผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 15 คน ผลการวิจัยพบวา 1. กระบวนการเรียนรูในการพัฒนาทักษะความ
เปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เหมาะสมคือ การเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ (Active Leaning)
ซึ่งประกอบดวย 4 ขั้นตอน ได แก ขั้นการเตรียมการ (P) ขั้นการนําไปปฏิบั ติ (A) ขั้นการสะทอนประสบการณ (R) ขั้ นการ
ประเมินผล (E) หรือเรียกวา P.A.R.E. Process 2. คะแนนทักษะความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษา
กลุมที่เขารวมกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติมากกวานักศึกษากลุมที่ไมไดเขารวมกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดั บ .05 นอกจากนี้ยั งพบวาองค ประกอบที่ สํ าคัญ ของการพัฒ นาความเปนพลเมื องตามระบอบประชาธิป ไตยสํ าหรั บ
นักศึกษามหาวิทยาลัยคือ ทั กษะการคิด การเคารพกติ กา การเคารพสิทธิผูอื่น ความรับผิดชอบตอสังคม การมีสวนรวมใน
กิจกรรมสาธารณะ เคารพความแตกตางและรับผิดชอบตอสังคมรวมกัน ดังนั้นการเสริมสรางความเปนพลเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตยสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยควรใชกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ, การเรียนรูโดยใชโครงการเปนฐาน,
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และใชกลยุทธ "สอนนอยลงแตเรียนรูมากขึ้น (teach less and learn more) ควรสงเสริม
ทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมในหลักสูตรควบคูกันไป และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนา เชน ความ
ซื่อสัตย ความรับผิดชอบ ความมีเหตุผล เปนตน ทั้งนี้เริ่มตนจากการฝกใหคิดเปนและเรียนรูเปน การทํางานเปนทีม การลง
พื้นที่ทํากิจกรรมนอกหองเรียน อาจารยเปนเพียงผูจัดกระบวนการเรียนรู วางแผนการเรียนรู มอบหมายงานแลวใหนักศึกษา
มาอภิปรายรวมกัน การแบงกลุมยอยทํางาน นําเสนองานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน มีความเปนพลเมืองที่ตื่นรู มีการคิดเชิง
วิพากษ มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และรวมกันพัฒนาบานเมืองใหนาอยู โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของ
สังคม เชน ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนตน
คําสําคัญ : การเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ, ทักษะความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
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Abstract
This study aimed to investigate and develop processes to strengthen democratic citizenship for
university students. The research methodology used was research and development (R&D) in 5 steps:
investigate the current state, design a process, analyze the process, bring into action, and assess it. The
samples were 84 students (experiment group 42 students and control group 42 student) and 15 experts.
The findings can be concluded as follows. 1. The process to strengthen democratic citizenship skill for
university students was active learning which comprises 4 steps, namely preparation (P), action (A),
reflection (R), evaluation (E) or so-called PARE Model. The results showed that the mean score of
democratic citizenship skill of students who participated in the active learning process was significantly
higher than that of students who did not participate at the .05 level. In addition, it was found that the key
elements of strengthening democratic citizenship for university students include: thinking skill, respect for
rules, respect for others’ right, social responsibility, participation in public events, respect for the
difference, and shared social responsibility. Civil society is a horizontal society in which everyone has their
equal right and freedom. Therefore, strengthening democratic citizenship for university students should
employ the following processes of learning: active learning, project-based learning, and problem-based
learning and should use the ‘teach less and learn more’ strategy. Both extra-curriculum and in-course
activities should be promoted at the same time and morality and ethics according to the religious
principles should be inserted into the activities, such as loyalty, responsibility, rationality, etc. The ideas
are to start training how to think, how to work as team and to have a field to do activity outside the
classroom. The instructors are only an organizer of learning process and plan and a giver of assignment to
students to have a discussion together. Students are divided into small groups to work and present their
work for exchanges in learning. They are trained to be awakening citizens, to have critical thinking,
awareness, community and society responsibility, and to jointly develop the country to be livable with
the participation of all sectors of society, such as family, educational institution, religious institution, mass
media, civil society, private sector, and local government organization, etc.
Keywords: Active learning, Democratic citizenship skill
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บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย
ประเทศไทยพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยมาร วม 80 ป แตยัง คงมีป ญหาของการถอยกลับ ไปสูยุ คที่เรี ยกวา
ขาดความเปนประชาธิปไตย (ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 2555, หนา 4) ประชาธิปไตยจะประสบความสําเร็จไดนั้น สิ่งสําคัญตอ
การพัฒนาประชาธิปไตยไมใชเพียงแตมีรัฐธรรมนูญที่ดีเทานั้น แตประชาชนจะตองมีความเปนพลเมือง (Citizenship) ดวย
(วรากรณ สามโกเศศ, 2544) ในตางประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเยอรมนีจัดใหมีการศึกษาเพื่อสรางความ
เปนพลเมือง (Civic Education) ขึ้นมา และประสบความสําเร็จในการสรางพลเมือง และปจจุบันการศึกษาเพื่อสรางความเปน
พลเมืองไดกลายเปนปจจัยความสําเร็จในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศตาง ๆ ทั่วโลก
การทําใหร ะบอบประชาธิป ไตยเป นของประชาชนที่ สําคัญคื อ การสร างให ประชาชนมี ความรู ความเขาใจ รูสึ ก
ตระหนักและเห็นคุณคาจนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาตอระบอบประชาธิปไตยจึงยึดถือปฏิบั ติเปนวิธีคิดและวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตย ที่เรียกวา ประชาชนมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย จึงเปนสิ่งสําคัญและเปนเรื่องที่จําเปนตอง
ปลูกฝงในสังคมไทย (อานันท ปนยารชุน, 2551, หนา 1) อยางไรก็ตาม กระบวนการสรางใหประชาชนเกิดวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยนั้น เปนกระบวนการที่ตองอาศัยเวลาในการปลูกฝงและอบรมหลอหลอมทั้งทางตรงและทางออม
โดยเริ่มตั้งแตครอบครัว สถาบันการศึกษาและจากสังคมโดยสวนรวมอยางตอเนื่อง และเปนระบบ โดยเฉพาะกลุมเยาวชนที่จะ
เติบโตไปเปนอนาคตของชาติและประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตยซึ่งมีความสําคัญตอกระบวนการ พัฒนาการเมืองของ
ไทยตอไปในอนาคตจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่รัฐบาล หนวยงานหรือองคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมตองเขามามีสวนรวมในการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่ถูกตองอยาง
ตอเนื่องและจริงจัง ทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ และใชกระบวนการเรียนรูที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวของ
1. ความหมายของความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
คําวา ความเปนพลเมือง มาจากคําในภาษาอังกฤษวา Citizenship (citizen + ship) วรากรณ สามโกเศศ
(2554) ใหความหมายวา “ความเปนพลเมือง” หมายถึง การเปนคนที่รับผิดชอบไดดวยตนเอง มีความสํานึกในสันติวิธี มีการ
ยอมรั บความคิดเห็นของผูอื่น ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล (2555) กล าววา “ความเป นพลเมืองของระบอบประชาธิป ไตย”
หมายถึง การที่สมาชิกมีอิสรภาพ ควบคูกับความรับผิดชอบ และมีอิสรภาพควบคูกับหนาที่ ฤๅชุตา เทพยากุล (2554) กลาววา
ความเปนพลเมือง (Citizenship) หมายถึง ฐานะของความเปนพลเมือง (Citizen) ที่เปนสมาชิกของชุมชนทางการเมืองหรือรัฐ
มีสิทธิและความรับผิดชอบที่ถูกกําหนดโดยกฎหมาย ในฐานะที่เปนพลเมือง มีการแสดงพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับกิจสาธารณะ
ภายใตกฎหมาย กฎเกณฑทางสังคมและศีลธรรม ทศพล สมพงษ (2556, หนา 14) กลาววา คนที่เขาใจวาตนเองเปนพลเมือง
เปนผูที่มีจิตวิญญาณทางการเมืองสูงกวาคนทั่วไป มีการแสดงออกของพฤติกรรมที่มีลักษณะกระตือรือรน (active) เพระเขาใจ
วาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคมการเมือง มีความรูสึกหวงใยและผูกพันตอสังคมการเมืองของตนในระดับตาง ๆ มีสํานึกรัก
ทองถิ่น รักชุมชน และรักความเปนชาติ มักเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะ สนใจชีวิตสาธารณะมากกวาชีวิตสวนตัว มี
ความตระหนักวาตนเองมีสิทธิและหนาที่ พรอมที่จะรับผิดชอบตอการกระทําสิ่งตาง ๆ ที่ไดกระทําไป Frederickson (1997
อางถึงใน Kalu, 2003) กลาววา ความเปนพลเมือง หมายถึง การที่ประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะเพื่อเกิด
การพัฒนาไปสูค วามเปนพลเมืองที่มี การติด ตอสั มพั นธร ะหวางประชาชนกับรัฐ ดัง นั้น จึง สรุป ได วา “ความเปนพลเมื อง”
หมายถึง คุณลักษณะของผูที่เขาใจ หรือรับรู หรื อการตระหนักวาตนเอง มีสิทธิและมีหนาที่ พร อมที่จะรับผิ ดชอบตอการ
กระทํ าสิ่ ง ต าง ๆ ที่ ไ ด กระทํ าไป มี จิต สํ านึก ต อส วนรวมมากกว าส ว นตั ว และมี ลั กษณะการแสดงออกของพฤติ ก รรมที่
กระตือรือรน (active) มักเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะ มีความรูสึกหวงใยและผูกพันตอสังคมการเมืองของตนใน
ระดับตาง ๆ มีสํานึกรักทองถิ่น รักชุมชน และรักความเปนชาติ โดยสรุป ทักษะความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
ของนักศึกษา หมายถึง คุณลักษณะที่สําคัญของนักศึกษา ที่เปนผูรับรู หรือการตระหนักวาตนเองมีสิทธิและมีหนาที่ พรอมที่
จะรับผิดชอบตอการกระทําสิ่งตาง ๆ ที่ไดกระทําไป มีจิตสํานึกตอสวนรวมมากกวาสวนตัว และมีลักษณะการแสดงออกของ
พฤติกรรมที่กระตือรือรน เพราะเขาใจวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคมการเมือง หวงใยตอชะตาของชีวิตและสังคมของตนเอง
จะเขาไปมีบทบาทและมีสวนรวมทุกครั้งถากิจกรรมสาธารณะนั้นเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับอนาคตของตน ประกอบดวย (1) การ
เคารพกติกา (2) การเคารพสิทธิผูอื่น (3) จิตสาธารณะ และ (4) การมีสวนรวมทางการเมือง
2. ประเภทของความเปนพลเมือง
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Westhimer and Kahne (2004 อางถึงใน ทศพล สมพงษ, 2556, หนา 16) กลาววา ความเปนพลเมือง
สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภทตามระดับของความเขมข นของการใสใจตอบานเมืองดังนี้คือ ประเภทที่ 1 พลเมืองที่ มี
ความรับผิดชอบ (personally responsible citizen) เปนคนที่มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม ชวยแกปญหาของสังคม พัฒนา
สังคม มี คุณลั กษณะซื่อสัต ย รั บผิด ชอบ เคารพกฎหมายและกติ กาของสั งคม การแสดงออกคือรั บผิ ดชอบตอชุมชน ตั้ งใจ
ทํางานและเต็ มใจเสียภาษี ปฏิบัติตามกฎหมาย อาสาที่ จะทํางานชวยเหลือในกรณีเกิดเหตุวิกฤต ตัวอยางเช น รวมบริจาค
รวมงานรณรงค ชวยเหลือแกปญหาความอดอยากของคนอื่น ประเภทที่ 2 พลเมืองที่มีสวนรวม (participatory citizen) เปน
พลเมืองที่เขารวมในการแกปญหาและพัฒนาสังคม ตองมีสวนรวมและเปนผูนําในการวางระบบโครงสรางของสังคม พฤติกรรม
ที่แสดงออกคือการเปนสมาชิกขององคกรที่กระตือรือรนแกปญหาสังคม และมีความมุงมั่นตั้งใจที่จะพัฒนา เขารวมในการจัด
ชุมชนใหใสใจตอสิ่งที่เปนประโยชน เชน การรักษาสิ่งแวดลอม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
นอกจากนี้ยังเปนคนที่มีความรูความเขาใจในกระบวนการทํางานของรัฐ และรูวิธีการทํางานอยางเชื่อมโยงระหวางพลเมืองกับ
รัฐ ประเภทที่ 3 พลเมืองที่มุงเนนความเปนธรรมในสังคม (justice-oriented citizen) เปนพลเมืองที่มุงเนนแกปญหาและ
พัฒนาสังคม มีคําถามตอระบบที่เปนอยูปจจุบัน มีความคิดที่จะเปลี่ยนระบบหรือโครงสรางของสังคมเมื่อระบบหรือโครงสราง
นั้นมี ผ ลกระทบต อความไม เ ป นธรรม พฤติ กรรมที่ แ สดงออกคือการคิ ด เชิง วิพ ากย ต อโครงสร างของสั ง คม นโยบายและ
เศรษฐกิจ โดยพิจารณาปรากฏการณแบบลึกมากกวาแบบผิวเผิน เปนคนที่สื บคนขอเท็จจริ งและนําเสนอประเด็นที่ไมเป น
ธรรมในสังคม มีความรูและติดตามการเคลื่อนไหวทางสังคมและผลกระทบเชิงระบบที่เกิดขึ้น สําหรับระดับความเขมขนของ
ความเปนพลเมืองพิจารณาไดจากภาพที่ 1
ระดับความเขมขน
สูง

ประเภทของพลเมือง
มุงเนนความเปนธรรมในสังคม

ปานกลาง

มีส่วนร่วม

ธรรมดา

มีความรับผิดชอบ

ภาพที่ 1 ระดับความเขมขนของความเปนพลเมืองในแตละประเภท
ที่มา : ทศพล สมพงษ (2556, หนา 18)
ความเขมขนของพลเมืองสามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากระดับธรรมดาไปสูความเขมขนระดับปานกลาง และเขาสู
ระดับความเขมขนสูงโดยผานกระบวนการเรียนรูปฏิบัติการสาธารณะในรูปแบบตาง ๆ เชน เขารวมเคลื่อนไหวในขบวนการ
สังคมใหม การจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย การจัดเวทีพลเมืองเพื่อเปดประเด็นสาธารณะตางๆ เปนตน (ทศพล สมพงษ, 2556,
หนา 18) โดยสรุป คุณลักษณะของความเปนพลเมืองมีตัวบงชี้ที่สําคัญหลายประการและมีระดับความเขมขนที่แตกตางกัน
จากการสังเคราะหแนวทางความคิดที่เกี่ยวของจึงสามารถสรุปความเปนพลเมืองที่เหมาะสมกับนักศึกษา 3 ประเภทไดแก
ความเป นพลเมื องที่ เ นนวิถี วัฒ นธรรม ความเป นพลเมื องที่ เ นนการมี ส วนร วม และความเป นพลเมื องที่ มี อิ ส รภาพและ
ความกาวหนาทันสมัย
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กรรยา พรรณนา (2553) ที่ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่
เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรูดวยการบริการสังคมและการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยางที่
เนนการเสนอตัวแบบสัญ ลักษณ พบวา นักเรี ยนที่ไ ดรับ การจัดการเรีย นรูแ บบเทคนิค การเรียนรู ดวยการบริการสั งคม มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีจิตสาธารณะเพิ่มสูงขึ้น เพราะการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่เนนบริการสังคมเปน
การดําเนินการ ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยการปฏิบัติการทําโครงการการบริการสังคม ผูเรียนมีการสํารวจความตองการ
ของชุมชนที่มีความเกี่ยวของกับเรื่องที่เรียน และวางแผนการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ลงมือปฏิบัติการบริการสังคม
ตามแผนที่กําหนดไว และนําประสบการณทั้งหลายที่ไดรับมาคิดพิจารณา ไตรตรอง จนกระทั่งเกิดความคิดรวบยอด หลักการ
หรือสมมติฐานตางๆ ซึ่งสามารถนาไปทดลองหรือประยุกตใชในสถานการณใหม ๆ ได
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ปริญญา เทวานฤมิตรกุล และคณะ (2553) ไดศึกษาการจัดการเรียนรูแบบ Service Learning ตั้งแตปการศึกษา
2553 เปนตนมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใชการเรียนการสอนแบบ Service Learning อยางเต็มรูปแบบ แทนที่การสอน
แบบเดิมในหลายวิชา เชน วิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมาย วิชาพลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม และกําลังขยายเพิ่มเติมใน
อีกหลายคณะ/สถาบัน โดยมีจุดประสงคสําคัญที่จะสรางเสริมหลักวิชาการผานขบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง โดยให
นักศึกษาเปนศูนยกลาง มีสวนรวมในการคิดและออกความเห็นผานกระบวนการกลุม สรางจิตประชาธิปไตย ภายใตหลักแหง
ความเสมอภาค เคารพความแตกตาง และ หลักเสรีภ าพที่ อยูบนพื้นฐานของความรับผิด ชอบ ทําใหเกิด ความตระหนักแก
นักศึกษาถึงปญหาตางๆ ในสังคมและการมองตนเองใหเปนสวนหนึ่งของปญหา เพื่อใหหันกลับมาเริ่มตนการแกปญหาดวยการ
เปลี่ ยนแปลงตนเอง พึ่ งตนเองและทํ าตนเป นพลเมื องที่ ดีต อสั งคม โครงการที่ นักศึ กษาสนใจประกอบด วยโครงการด าน
สิ่งแวดลอม เชน การแยกขยะ การนําขยะกลับ มาใช ใหม และ การลดโลกร อน, ดานสังคม เชน ปญหายาเสพติด ปญหา
คุณธรรมจริยธรรม และ ปญหาเพศสัมพันธในวัยรุน, ดานเศรษฐกิจ เชน ความเลื่อมล้ําทางสังคม ความยากจน และ ความ
พอเพีย ง เป นต น คุณธรรมจริย ธรรมที่ส อดแทรกผ านกระบวนการเรีย นรูอาจมิไ ดถู กสรุป บทเรี ยนและเขี ยนเป นตั วอักษร
ทั้งหมด แตเปนที่แนนอนวาคุณธรรมจริยธรรมเหลานั้นจะคงอยูในจิตใจของผูเรียนตลอดไป ผลการประเมินการสอนนักศึกษา
จํานวนกวา 1,500 คนในภาคการศึกษาที่ผานมา พบวานักศึกษามีความพึงพอใจกับระบบการเรียนแบบ Service Learning
ในระดับดีมาก และพบวาตนไดรับความรูความเขาใจตอเนื้อหาในระดับดี สําหรับในวิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมาย นักศึกษา
สามารถสรุปและถอดบทเรียนไดอยางครบถวน เกิดความเขาใจถึงคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เชน การเปนนักกฎหมาย
ที่มีจิตใจเปนกลางปราศจากอคติและการไมยอมตออํานาจเงินและผูมีอิทธิพล การใชกฎหมายอยางเปนธรรมเปนตน โดยสรุป
กระบวนการเรียนรูแบบ Service Learning ของมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร สามารถทําให เกิดการเรี ยนรูอยางมี คุณภาพ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมผานกระบวนการกลุมและการทําโครงงาน โดยที่ความเขาใจถึงคุณธรรมเกิดจากภายในของตัว
นักศึกษาเอง ซึ่งจะติดตรึงในตัวนักศึกษาตลอดไปและทําให นักศึกษาเปนพลเมืองที่ดีตอสัง คมตลอดไป นอกเหนือจากหลั ก
วิชาการ ตามขอกําหนดของหลักสูตรแลว นักศึกษาสามารถเรียนการทํางานรวมกับผูอื่น และการเรียนรูสังคมรอบตัวเอง สราง
ความเขาใจถึงการเริ่มตนการเปลี่ยนแปลงตนเอง เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงสังคมและการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย
ถวิลวดี บุรีกุล (2555, บทคัดยอ) ไดศึกษาความเปนพลเมืองของคนไทย ผลการศึกษา พบวา คุณสมบัติของการ
เปนพลเมืองที่ประชาชนใหความสําคัญสูงที่สุด 5 อันดับแรก คือ การทางานแบบสุจริต การมีความภูมิใจในการเปนคนไทย
การไปใช สิทธิเลือกตั้ง การเต็มใจที่จะเสีย ภาษี และ การปฏิบัติตามกฎหมาย ในขณะที่คนไทยเองมีคุณสมบัติของการเป น
พลเมืองใน 5 อันดับแรกคือ การมีความภูมิใจในการเปนคนไทย การทางานแบบสุจริต การไปใชสิทธิเลือกตั้ง การเต็มใจที่จะ
เสียภาษี และการปฏิบัติตามกฎหมาย สิ่งที่แตกตางกันของระหวางคุณสมบัติของความเปนพลเมืองที่พึงประสงคกับคุณสมบัติ
ที่มีอยูจริงของความเปนพลเมือง คือ การสามารถวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นทางการเมือง และมีความรูเกี่ยวกับการเมือง
การปกครอง การศึกษานี้ยังทํ าใหเกิดตัวชี้วัด ที่แสดงคุณสมบั ติของความเปนพลเมืองที่มีอยู ในสังคมไทย ซึ่งตามทฤษฏีของ
Kahne และ Westheimer (2004) สามารถแบ งเปน 3 กลุม คือ ตัวชี้วัดความเปนพลเมืองในดานที่ใหความสําคัญกับวิถี
วัฒนธรรม ดานที่เนนชุมชน และ ดานการเนนเรื่องอิสรภาพและความคิดที่กาวหนา
Larry Joseph Moss (2009) ศึกษาทัศนคตินักศึกษาตอขอตกลงของสถาบันการศึกษาและความรับผิดชอบตอ
สังคม กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ อาสาสมัคร จํานวน 67 คน ที่กําลังศึกษาตั้งแตเกรด 9 – 12 ศึกษาโดยแบงออกเปน
2 กลุมคือ กลุมทดลอง จํานวน 34 คน และกลุมเปรียบเทียบ จํานวน 33 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม การ
สัมภาษณนักเรียนเกี่ยวกับโครงการ และการสัมภาษณอาจารยที่ปรึกษาโครงการ สวนการศึกษาทัศนคติของนักศึกษาเกี่ยวกับ
ขอตกลงของสถาบันการศึกษา ใชแบบสํารวจในการวัดทัศนคติของนักศึกษา 2 ครั้ง คือ กอนและหลังการเขาโครงการเรียนรู
แบบรับใชสังคม จากนั้นนําผลสรุปของกลุมทดลอง และกลุมควบคุม มาเปรียบเทียบกัน เพื่อนําผลการวิเคราะหมาตัดสินใจ
ดําเนินโครงการเรียนรูแบบรับใชสังคม และทัศนคติของนักศึกษาตอขอตกลงของสถาบันการศึกษา รวมทั้งทัศนคตินักศึกษาตอ
ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม จากการศึ กษาไม พ บความสั ม พั นธร ะหวางข อ ตกลงของสถาบั น การศึ กษาและทั ศ นคติ ค วาม
รับผิดชอบตอสังคมของกลุมนักศึกษาโครงการการเรียนรูแบบรับใชสังคม และกลุมเปรียบเทียบกับการเปรียบเทียบลักษณะ
โรงเรี ย น และประชากรที่ ค ลายคลึ ง กัน ความหมายหนึ่ง ของการศึ กษาการเรี ย นรูแ บบรั บ ใช สั ง คม สรุ ป ผลการวิจัยได วา
โครงการการเรียนรูแบบรับใชสังคมอาจมีผลกระทบมากตอทัศนคติของนักศึกษาตอขอตกลงของสถาบันการศึกษาและความ
รับผิดชอบตอสังคม ถาดําเนินโครงการโดยศึกษาการเรียนรูการลงมือกระทํา Dewey’s principles กับการเรียนรูแบบรับใช
สังคมไปพรอมกัน

1493

Zahra G. Ahmed (2010) ศึกษาผลกระทบจากโครงการพลเมืองประชาธิปไตยและการมีสวนรวมทางการเมือง
โดยเนนศึกษาการสั งเคราะหปญหาสําคั ญทางการศึกษาและหลักปรัชญาประชาธิปไตยดวยการอธิบายหลักการปฏิบัติการ
เรียนรูแบบรับใชสังคม สนับสนุนใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเปนพลเมืองประชาธิปไตยในกลุมนักศึกษาและชุมชน
และพั นธกิจการรั บ ผิ ด ชอบต อสั ง คมของการศึ กษาขั้ นสู ง ส ง ผลกระทบต อสั ง คมอย างไร การศึ กษาครั้ ง นี้ไ ดพิ จารณาจาก
ประสบการณความเกี่ยวเนื่องกันของชุ มชน ผูนําชุ มชนบรรยายผลกระทบจากชุมชน และความขั ดแย งซึ่ง เพิ่ มขึ้นระหวาง
เจาหนาที่ดานการศึกษา และเจาหนาที่บ ริหารงาน นักเรียน และผูที่มีสวนรวมกับ ชุมชน ผูวิจัยนําผลจากการวิเคราะหการ
ออกแบบนโยบายมาสรางเปนตัวแบบนโยบาย และศึกษาโครงสรางทฤษฎีและนโยบายการใหบริการทางการศึกษา จากการ
สัมภาษณ การสังเกตชาติพันธุ และการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อสรางความเกี่ยวของเชื่อมโยงกัน ครอบคลุมภาพรวมของนโยบาย
การเรียนรูแบบรับใชสังคมที่จัดทําขึ้นสําหรับการศึกษาขั้นสูง
จากงานวิจัย ทั้ง ในประเทศและต างประเทศ สรุป ได วา งานวิจัย ส วนใหญ เนนการบวนการเรี ยนรูนอกห องเรี ย น
ที่สัมพันธกับสังคม/ชุมชน ในหลักสูตรหรือรายวิชา และจากการใชกระบวนการดังกลาวทําใหนักศึกษาเรียนรูและบูรณาการ
ภาคทฤษฎีสูการลงมือปฏิ บัติ หรือที่เ รียกวา กระบวนการ Active Learning ฝกใหนักศึกษามี ความรับผิด ชอบตอสังคม
การทําหนาที่ของพลเมือง การปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น และมี คุณธรรมและจริยธรรม ผลการวิจัยยังพบอีกวา กระบวนการ
เรียนรูแบบ Active Learning สามารถกระตุนเตือนและสรางจิตสํานึกความเป นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของ
นักศึกษา ความรับผิดชอบตอสาธารณะ และนอกเหนือจากผลที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคลแลว ผลที่ไดกับสังคมคือการสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชนตอไป
4. สมมติฐาน
นักศึ กษากลุ ม ที่ เ ข าร วมกิจ กรรมการเรี ย นรู แ บบลงมื อปฏิ บั ติ เป นผู ที่ มี ทั กษะความเป น พลเมื อ งตามระบอบ
ประชาธิปไตยมากกวากลุมนักศึกษาที่ไมไดเขารวมกิจกรรม
5. ขอบเขตการวิจัย
1) ขอบเขตดานเนื้อหา ประกอบดวย (1) ตัวแปรอิสระ ไดแก การเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ ประกอบดวย 4
ขั้นตอน คือ การเตรียมการ การดําเนินการ การสะทอนประสบการณ และ การประเมินผล/ปรับปรุง หรือเรียกวา P.A.R.E.
Process (2) ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัย ประกอบดวย
1) การเคารพกติกา 2) การเคารพสิทธิผูอื่น 3) จิตสาธารณะ และ 4) การมีสวนรวมทางการเมือง
2) ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง 1) กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสตร ชั้นปที่ 3 ภาค
เรีย นที่ 1 / 2558 คณะวิท ยาการจัดการ จํานวน 84 คน (แบ งเปนกลุ มทดลอง 42 คน กลุม ควบคุ ม 42 คน) และ
2) ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 15 คน
3) ขอบเขตดานระยะเวลา ไดแก ภาคเรียนที่ 1 / 2558
4) ขอบเขตดานพื้นที่วิจัย ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
6. กรอบแนวคิดของการวิจัย

การศึกษากระบวนการพัฒนา
ทักษะความเปนพลเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตยสําหรับ
นักศึกษา

การศึกษาความแตกตางของกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม

ทักษะความเปนพลเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษา
1. การเคารพกติกา
2. การเคารพสิทธิผูอื่น
3. จิตสาธารณะ
4. การมีสวนรวมทางการเมือง
การปรับปรุงกระบวนการเรียนรู
เพื่อพัฒนาทักษะความเปนพลเมือง
ตามระบอบประธิปไตยสําหรับ
นักศึกษา
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ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดของการวิจัย

7. นิยามศัพทเฉพาะ
1) ความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย หมายถึง คุณลักษณะที่สําคัญของนักศึกษา ที่เปนผูรับรู หรือ
การตระหนักวาตนเองมีสิทธิและมีหนาที่ พรอมที่จะรับผิดชอบตอการกระทําสิ่งตาง ๆ ที่ไดกระทําไป มีจิตสํานึกตอสวนรวม
มากกวาส วนตั ว และมีลั กษณะการแสดงออกของพฤติกรรมที่ กระตือรือรน เพราะเข าใจวาตนเองเปนส วนหนึ่งของสั งคม
การเมื อง ห วงใยตอชะตาของชีวิตและสัง คมของตนเอง จะเขาไปมีบทบาทและมีสวนรวมทุกครั้ งถากิจกรรมสาธารณะนั้น
เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับอนาคตของตน ประกอบดวย (1) การเคารพกติกา (2) การเคารพสิทธิผูอื่น (3) จิตสาธารณะ และ
(4) การมีสวนรวมทางการเมือง
2) กระบวนการ P.A.R.E. Model หมายถึง รูปแบบการดําเนินการเพื่อชวยใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูโดยการจัด
ประสบการณนอกหองเรี ยนที่ เป นการเรีย นรูจากรู ปธรรมไปสูนามธรรม โดยเนนวิธีการเรี ย นรู แบบลงมือปฏิบั ติ (Active
Learning) ที่เริ่มจาการสํารวจความตองการของกลุมเปาหมาย รวมกันวางแผน ลงมือปฏิบัติตามแผน และนําประสบการณ
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู คิดพิจารณา ไตรต รอง จนเกิดเปนความคิดรวบยอด หลักการ หรื อสมมติฐานต าง ๆ โดยใช รูปแบบ
ของ P.A.R.E. ประกอบดวย การเตรียมการ การดําเนินการ การสะทอนประสบการณ และการประเมินผล
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรูที่สงผลตอทักษะความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
2. เพื่อศึกษาความแตกตางของทักษะความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยระหวางนักศึกษากลุมที่เขารวมกิจกรรม
กับกลุมที่ไมเขารวมกิจกรรมการเรียนรู
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (R & D) มีระเบียบวิธีการวิจัยดังตอไปนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. กลุ มตัวอยางในการวิจัย ไดแ ก นักศึกษาสาขาวิชารั ฐประศาสตร คณะวิทยาการจัดการ ที่กําลั งศึกษาอยูชั้นปที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 / 2558 จํานวน 84 คน แบงเปนกลุมทดลอง 42 คน และกลุมควบคุมจํานวน 42 คน เปนการวิจัยแบบ Static
group comparison โดยแบงกลุมตัวอยางเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลองและกลุมควบคุม มีการใหสิ่งทดลองเฉพาะกลุมทดลอง
สวนกลุมควบคุมจะไดรับกิจกรรมการเรียนรูตามสภาพปกติ หลังจากนั้นจึงดําเนินการวัดความแตกตางหลังการทดลองกับทั้ง
สองกลุม โดยนําผลการวัด T2 หลังการทดลองของทั้งสองกลุมมาเปรียบเทียบกัน
3. กลุมเปาหมายในการสัมภาษณเพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาการเรียนรู ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 15 คน
เครื่องมือวิจัย
1. แบบสอบถามความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัย มีลักษณะเปนมาตรวัดประมาณคา 5
ระดับ
2. กระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติสําหรับนักศึกษา จํานวน 1 ชุด
3. แบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาความเปนพลเมืองสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย มี
ลักษณะ เปนการสัมภาษณแบบมีโครงสราง
การวิเคราะหขอมูล
ในงานวิจัยนี้ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดังนี้
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1. การพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ใชการวิเคราะหขอมูลจากการประชุมกลุมผูทรงคุณวุฒิ
7 คน เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมในการพัฒนาทักษะความเปนพลเมืองสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ใชการ
วิเคราะหเชิงเนื้อหา การจัดเรียงลําดับความสําคัญ และการสรุปผลเพื่อยืนยันกระบวนการ
2. การเปรี ย บเที ย บความแตกต างของการทดลองใช กระบวนการเรี ย นรู แ บบลงมื อปฏิ บั ติ โดยใช การทดสอบค า ที
แบบ กลุมตัวอยางที่มีความเปนอิสระจากกัน (independent sample t-test)
3 การวิเคราะหขอมูลจากการประชุมกลุมผูทรงคุณวุฒิเพื่อปรับปรุงกระบวนการพัฒนาทักษะความเปนพลเมืองตามระบอบ
ประชาธิป ไตยสํ า หรั บ นักศึ กษา ใช การวิเ คราะห ข อมู ล จากการประชุ ม กลุ ม ผู ท รงคุ ณ วุฒิ 8 คน เพื่ อหาข อสรุ ป เกี่ย วกั บ
กระบวนการพัฒนาที่เหมาะสม
4. ขั้นตอนในการวิจัย ประกอบดวย ขั้นที่ 1 การออกแบบกระบวนการ ขั้นที่ 2 การลงมือปฏิบัติ ขึ้นที่ 3 การประเมินผล/
ปรับปรุงกระบวนการ

ผลการวิจัย
ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิจัยโดยออกเปน 2 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 ผลการศึกษากระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
จากการศึ ก ษาเอกสาร แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง ในประเทศและต า งประเทศ พบว า
กระบวนการพัฒนาทักษะความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยมีกระบวนการแตกตางกัน ผูวิจัยจึงใชวิธีการ วิเคราะห
สังเคราะห เนื้อหา เพื่อใหไดกระบวนการที่เหมาะสมสําหรับนักศึกษา หลังจากนั้นจึงใชวิธีการประชุมกลุม (focus group)
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อวิเคราะห สังเคราะห และสรุปเนื้อหา กระบวนการเรียนรูและนํามาจัดทําเปนแผนการพัฒนาทักษะความเปน
พลเมื องตามระบอบประชาธิป ไตยสํ าหรั บ นักศึ กษา โดยสรุ ป กระบวนการพั ฒนาทั กษะความเป นพลเมื องตามระบอบ
ประชาธิปไตยสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ไดแก กระบวนการ P.A.R.E. ประกอบดวย 1) การเตรียมการ (Preparation)
2) การลงมือปฏิบัติ (Action) 3) การสะทอนประสบการณ (Reflection) 4) การประเมินผล/ปรับปรุง (Evaluation)
สําหรับเนื้อหาการเรียนรูไดออกแบบเพื่อบูรณาการอยูในรายวิชา การวิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการ
รหัสวิชา 03500101 ซึ่งเปนวิชาเอกบังคับ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร จํานวน 3 หนวยกิต จัดการเรียนการสอนในเวลาเรียนปกติ สัปดาหละ 3 คาบ ๆ ละ 30 นาที (เวลา 13.00 – 15.30)
เปนเวลา 16 สัปดาห รวมทั้งสิ้น 48 ชั่วโมง โดยแบงออกเปนภาคการบรรยายเนื้อหาสาระ รอยละ 40 และภาคปฏิบัติรอยละ
60 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ภาคเนื้อหาสาระ
สัปดาหที่ 1-6 ประกอบดวยเนื้อหาสาระดังนี้ แนะนํารายวิชา แนวคิด เกี่ยวกับโครงการ ความสัมพันธระหวาง
นโยบาย แผนและโครงการ และการกําหนดโครงการ วงจรของโครงการ / ขั้ นตอนการจัด ทําโครงการ การวิเคราะห
ความเป นไปไดข องโครงการ การบริห ารโครงการ การจัดองคการโครงการ การจัดการเวลาและคาใชจายของโครงการ
การจัดการความเสี่ยงของโครงการ การควบคุมโครงการ การประเมินผลโครงการ
สัปดาหที่ 7 ดําเนินการสอบกลางภาค/การวัดความรูภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ
สัปดาหที่ 8-9 การเตรียมการ (Preparing) ประกอบดวย การวางแผน การประชุมกลุมการศึกษาขอมูล กําหนด
ประเด็นที่สนใจศึกษา การเขียนขอเสนอโครงการ การวิเคราะหโครงการ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ
สัปดาหที่ 10-12 การลงมือปฏิบัติ (Action) ประกอบดวย การปฏิบัติงานตามปฏิทินปฏิบัติงาน
สัปดาหที่ 13 การเก็บรวมรวมขอมูล (Collection) ประกอบดวย การสอบถาม การสังเกต การสัมภาษณ จัดเก็บ
ขอมูล บันทึกขอมูล
สัปดาหที่ 14 การวิเคราะหขอมูล (Analysis) ประกอบดวย การวิเคราะหขอมูลผลการดําเนินงาน การตีความขอมูล
อภิปรายผล
สัปดาหที่ 15 การรายงานผล (Reporting) ไดแก สรุปผล การจัดทําเลมรายงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู
โดยการนําเสนอ การจัดทําแผนพับสรุปผล
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สัปดาหที่ 16 การประเมินผล (Evaluation) ไดแก การสังเกต กระบวนการทํากิจกรรม พฤติกรรม ผลการ
ดําเนินงาน การสงรายงาน การนําเสนอรายงาน การสะทอนประสบการณที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรม
สรุ ปกระบวนการเรีย นรู แบบลงมื อปฏิ บัติ เพื่ อพั ฒนาทั กษะความเป นพลเมื องตามระบอบประชาธิป ไตยสํ าหรั บ
นักศึกษามหาวิทยาลัย ดังภาพ 1
เลือกประเด็นทีสนใจ
การเตรียมการ (P)

ศึกษาข ้อมูล
เขียนข้อเสนอโครงการ

การลงมือปฏิบตั ิ (A)

ปฏิบตั งิ านตามแผน

การสะท้อน
ประสบการณ์ (R)

วิเคราะห์ขอ้ มูล
การนําเสนอรายงาน

การประเมิน/
ปรับปรุง (E)

ประเมินผล/ปรับปรุง

ภาพที่ 1 กระบวนการทักษะความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความแตกตางของทักษะความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัย
โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ
ผลการเปรียบเทียบความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษา โดยใชการทดสอบคาที แบบกลุม
ตัวอยางมีความเปนอิสระจากกัน (independent sample t-test) ปรากฏผลดังตาราง 1
ตาราง 1 ผลการวิเคราะหความแตกตางของทักษะความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัย
กลุมที่ไมเขารวมกิจกรรมและกลุมที่เขารวมกิจกรรม
ทักษะความเปนพลเมือง
1. การเคารพกติกา
2. การเคารพสิทธิผูอื่น
3. ความรับผิดชอบตอสังคม
4. การมีสวนรวมทางการเมือง
รวม
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

คาเฉลี่ย (  )
กลุมเขารวม
กลุมไมเขารวม
3.94
2.61
4.15
2.63
3.98
2.60
3.88
2.66
3.98
2.63

t

Sig.

16.90
16.43
13.37
13.05
18.95

.000
.000
.000
.000
.000
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จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหความแตกตางของทักษะความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกลุมที่ไมเขารวมกิจกรรมและกลุมที่เขารวมกิจกรรม โดยการทดสอบคาที (t-test) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
พบวา ในภาพรวม คะแนนทักษะความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษากลุมที่เขารวมกิจกรรม สูงกวากลุม
ที่ไมไดเขารวมกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เชนกัน ผลเชนนี้อธิบายไดวา นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมการพัฒนาทักษะความเปนพลเมือง
ตามระบอบประชาธิปไตย โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ (Active leaning) มาก จะเปนผูที่มีความเปนพลเมือง
ตามระบอบประชาธิปไตยมากขึ้นดวย

สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนากระบวนเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติในการพัฒนาความเปนพลเมืองตามระบบ
ประชาธิปไตยของนักศึกษา และเพื่อเปรียบเทียบทักษะความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัย
โดยใชการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ วิธีดําเนินการวิจัย ใชการวิจัยและพัฒนาใน 3 ขั้นตอน ไดแก การออกแบบกระบวนการ
การนําไปสูการปฏิบัติ และการประเมินผล กลุมตัวอยางไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจํานวน 84 คน (กลุม
ทดลอง 42 คน และกลุมควบคุม 42 คน) และผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 15 คน ผลการวิจัยผล พบวา 1. กระบวนการเรียนรู
ในการพั ฒ นาทั ก ษะความเป นพลเมื อ งตามระบอบประชาธิ ป ไตยของนัก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ได แ ก P.A.R.E. Process
ซึ่งประกอบดวย 4 ขั้นตอนไดแก ขั้นการเตรียมการ (P) ขั้นการนําไปปฏิบัติ (A) ขั้นการสะทอนประสบการณ (R) ขั้นการ
ประเมินผล (E) โดยมุงเนนวิธีการจัดการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ (Active Leaning) 2. ผลการนํากระบวนการเรียนรูแบบลง
มือปฏิบัติไปใชกับนักศึกษามหาวิทยาลัย พบวา คะแนนทักษะความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษาที่เขา
รวมกิจกรรม มากกวานักศึ กษาที่ ไ มไ ด เ ขาร วมกิจกรรม อย างมี นัยสํ าคั ญทางสถิ ติ ที่ร ะดั บ .05 ทั้ งโดยรวมและรายด าน
นอกจากนี้ยั ง พบวา องค ป ระกอบที่ สํ าคั ญ ของการพั ฒ นาความเป น พลเมื องตามระบอบประชาธิป ไตยสํ า หรั บ นั กศึ กษา
มหาวิทยาลัยคือ การพัฒนาทักษะการคิด การเคารพกติกา การเคารพสิทธิผูอื่น ความรับผิดชอบตอสังคม การมีสวนรวมใน
กิจกรรมสาธารณะ เคารพความแตกตางและรับผิดชอบตอสังคมรวมกัน เนื่องจากสังคมพลเมืองเปนสังคมแนวราบที่ทุกคนมี
สิทธิ เสรีภาพ อยางเสมอภาคเทาเทียมกัน ดังนั้นการเสริมสรางความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยควรใชกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ, การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน, และใชกลยุทธเรียนใหนอยลงแต
ปฏิบัติใหมากขึ้น “teach less and learn more” สอดคลองกับ Fedler และ Brent (1996) ที่กลาววา การเรียนรูแบบลง
มือปฏิบัติ คือกระบวนการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนไดลงมือกระทําและไดใชกระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวผูเรียนเองไดกระทํา
ลงไป โดยผูเรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผูรับความรู (receive) ไปสูการมีสวนรวมในการสรางความรู (co-creators) และ
ควรจัดใหมีทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมในหลักสูตรควบคูกันไป และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนา
เชน ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ ความมีเหตุผล เปนตน ทั้งนี้เริ่มตนจากการฝกใหคิดเปนและเรียนรูเปน การทํางานเปนทีม
การลงพื้นที่ทํากิจกรรมนอกหองเรียน อาจารยเปนเพียงผูจัดกระบวนการเรียนรู วางแผนการเรียนรู มอบหมายงานแลวให
นักศึกษามาอภิปรายรวมกัน การแบงกลุมยอยทํางาน นําเสนองานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน มีความเปนพลเมืองที่ตื่นรู มีการ
คิดเชิงวิพากษ มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และรวมกันพัฒนาบานเมืองใหนาอยู โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ของสังคม เชน ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เปนตน

ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใชอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. ควรนํากระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติในการพัฒนาทักษะความเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยไปใชใหครอบคลุมทั้ง 4 ขั้น ไดแก 1) การเตรียมการ (Preparation) 2) การลงมือปฏิบัติ (Action) 3)
การสะทอนประสบการณ (Reflection) 4) การประเมินผล/ปรับปรุง (Evaluation)
2. ควรประยุกตใชกระบวนการเรียนรูกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และใช
กลยุทธเรียนใหนอยลงแตปฏิบัติใหมากขึ้น และแบงสัดสวนออกเปนภาคทฤษฎีรอยละ 40 และภาคปฏิบัติรอยละ 60
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3. ควรจัด ใหมีทั้งกิจกรรมเสริมหลั กสูตรและกิจกรรมในหลักสูตรควบคูกันไป และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักศาสนา เชน ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ และความมีเหตุผล เปนตน
4. ควรเริ่มตนจากการฝกใหคิดเปนและเรียนรูเปน การทํางานเปนทีม การลงพื้นที่ทํากิจกรรมนอกหองเรียน อาจารย
เปนเพียงผูจัดกระบวนการเรียนรู วางแผนการเรียนรู มอบหมายงานแลวใหนักศึกษามาอภิปรายรวมกัน การแบงกลุมยอย
ทํางาน นําเสนองานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน

กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษา (สกอ.) ที่สนับสนุนทุ นวิจัยฉบับ นี้ ทํ าใหผูวิจัย มีโอกาส
พัฒนาคุณภาพงานวิจัยตั้งแตขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดทายและไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูการทําวิจัยจากนักวิจัยจากสถาบัน
ตาง ๆ ทําใหไดป ระสบการณใหมแ ละแนวคิดที่เ ปนประโยชนเกี่ย วกับการทําวิจัยเพิ่มมากขึ้น ขอขอบพระคุ ณ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผูบริหาร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ใหการสนับสนุนทั้งเปน
กําลังใจใหผูวิจัยผลิตผลงานดานการวิจัยเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเจาหนาที่ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่คอยชวยติดตอประสาน
กับผูวิจัยเปนระยะ ๆ เพื่อใหการทําวิจัยฉบับนี้สําเร็จตามวัตถุประสงคและชวงเวลาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และขอขอบคุ ณ ท านผู ท รงคุ ณวุ ฒิ ที่ เ ป น ผู ใ ห ข อ มู ล ในการประชุ ม กลุ ม และการสั ม ภาษณ โดยเฉพาะนักศึ กษาสาขาวิช า
รัฐประศาสนศาสตร คณะวิทยาการจัดการ ที่ใหความรวมมือเปนอยางดีในการตอบแบบสอบถาม และเขารวมในกิจกรรมของ
โครงการวิจัยนี้
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email: sudap2515@gmail.com

บทคัดยอ
งานวิจัยเรื่องนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของปลาหมอไทยที่เลี้ยงดวยอาหารผสมดักแดไหม 0, 5, 10
และ 15 เปอรเซ็นต ที่ระดับโปรตีน 30 เปอรเซ็นต วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ มีชุดการทดลอง 4 การทดลอง ๆ ละ
3 ซ้ํา ปลอยปลาหมอไทยที่มีน้ําหนักเฉลี่ยเริ่ มตน 6.00±0.07 กรัม และ ความยาว 7.60±0.09 เซนติเ มตร ในอัตราความ
หนาแนน 25 ตัวตอตารางเมตร ตรวจวัดความยาวและน้ําหนักของปลาหมอไทยทุกๆ 2 สัปดาห เปนระยะเวลา 90 วัน ผลการ
ทดลอง พบวา ปลาหมอไทยที่ เ ลี้ย งด วยอาหารผสมดั กแด ไหมอัตราส วน 10 เปอร เซ็นต มี ค าน้ําหนักที่เ พิ่ ม ขึ้ น เท ากับ
14.94±0.48 กรัม และ อัตราการเจริญเติบโตตอวันสูงที่สุด และ คาอัตราแลกเนื้อต่ําที่สุด ซึ่งแตกตางกับทุกชุดการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
คําสําคัญ: ปลาหมอไทย การเจริญเติบโต ดักแดไหม อาหาร
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Growth of Climbing Perch (Anabas testudineus) fed with Feed mixed with
different ratio of Silkworm Pupae
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Abstract
The objective of this research was to determine the growth of the Climbing Perch (Anabas
testudineus) fed with feed mixed with silkworm pupae at 0, 5, 10, and 15 percent, all experiment diets
contained 30% proteins. The CRD experiment was divided into 4 treatments with 3 replication each. The
initial average weight of fish was 6.00±0.07 g. and length of fish was 7.60±0.09 cm. The densities of fish in
the floating cages were 25 fish/m2. The Climbing Perch were checked for growth performances every
two weeks for 90 days. The results were found that the weight gain 14.94±0.48 g. , average daily grain and
feed conversion rate in the Climbing Perch fed with feed mixed with 10% Silkworm Pupae was statistically
significant difference from other treatments (p<0.05).
Keywords: Climbing Perch, growth, Silkworm Pupae, feed
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บทนํา
ปลาหมอไทย (Anabas testudineus) เปนปลาที่มีความนิยมบริโภคทั่วทุกภาคของประเทศไทย เพราะเปนปลาที่
มีรสชาติดี ผลผลิตของปลาหมอไทยไดมาจากการทําประมงจากแหลงน้ําธรรมชาติและผลพลอยไดจากการวิดบอจับปลาชนิด
อื่นๆ แตอยางไรก็ตาม ในปจจุบันมีเ กษตรกรเลี้ ยงปลาหมอไทยเชิ งพาณิชยเพิ่ มมากขึ้น (ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
นครราชสีมา, มปป.) ความตองการปลาหมอไทยในตลาดมีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดตางประเทศ เชน ตลาดตะวันออก
กลาง จีน ไตหวัน เกาหลีและมาเลเซีย ซึ่งตองการปลาขนาดใหญ (3 – 5 ตัว/กิโลกรัม) ในขณะที่ผลผลิตไมเพียงพอตอการ
สงออกไปตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ (สัตวน้ําจืด,2547) ปญหาที่สําคัญ คือ ตนทุนการผลิต จากคาอาหารปลา มี
สัดสวนสูงถึง75 เปอรเซ็นต ของตนทุนทั้งหมด และคุณภาพของผลผลิต รวมไปถึงพฤติกรรมผูบริโภค ที่นิยมบริโภคแบบปลา
มีชีวิตมากกวานําไปแปรรูป (ศราวุธ และ คณะ, 2547) จากปญหาเรื่องตนทุนคาอาหารสูง หากมีการหาวัตถุดิบที่มีคุณคาทาง
โภชนาการดี แตตนทุนต่ํา มาใชทดแทนในสูตรอาหารเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยเพิ่มการเจริญเติบโตของปลาหมอไทยได
ดักแดไหม เปนวัตถุดิบอาหารที่นาสนใจสําหรับการผลิตอาหารสัตวน้ํา ดักแดไหมมีโปรตีนที่สูง การศึกษาพลังงาน
และองคประกอบหลักในน้ําหนักสด 100 กรัม พบวา มีคาพลังงานดักแดไหม 152 กิโลแคลอรี มีปริมาณโปรตีน 14.7 กรัม
ปริมาณไขมัน 8.3 กรัม และ คารโบไฮเดรต 4.7 กรัม (นันทยาและ คณะ, 2549) การเปรียบเทียบปริมาณโปรตีนในดักแด
ตางชนิดกัน พบวา ดักแดไหมบาน มี โปรตีนประมาณ 54-55 เปอรเซ็นต สวนไหมอีรี่ มีโปรตีน 66-67 เปอรเซ็นต (ศิวิลัย,
2556) นอกจากนี้ ยังพบปริมาณกรดอะมิโนจําเปน คือ ลิวซีน มีปริมาณสูง และ มีกรดไขมันปริมาณสูงเชนเดียวกัน (ทิพย
วดี, 2554) ตนทุนของดักแดไหมที่มีขายในทองตลาด พบวา มีตนทุนอยูที่ 50- 65 บาทตอกิโลกรัม (กรมอุทธยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธพืช, 2556) จึงเปนวัตถุดิบอาหารที่ควรนํามาใชในการผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงปลาหมอไทยใหมีตนทุนต่ําลงได
วัตถุประสงคของการวิจัย
งานวิจัยนี้มุงเนนการใชดักแดไหมมาทดแทนในสูตรอาหารในอัตราสวน 0, 5, 10 และ 15 เปอรเซ็นต เพื่อศึกษาการ
เจริญเติบโตของปลาหมอไทย
ระเบียบวิธีวิจัย
การเตรียมสัตวทดลอง
ใชปลาหมอไทย ที่มีน้ําหนัก 6.00±0.07 กรัม ความยาว 7.60±0.09 เซนติเมตร ซื้อจากฟารมเอกชน นําลูกปลามา
พักและอนุบาลในกระชังขนาด 2X4 เมตร เพื่อปรับสภาพเปนเวลา 2 สัปดาหกอนทําการทดลอง
การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (CRD) แบงเปน 4 ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ําคือ
ชุดการทดลองที่ 1 อาหารผสมดักแดไหม 0 เปอรเซ็นต (Control)
ชุดการทดลองที่ 2 อาหารผสมดักแดไหม 5 เปอรเซ็นต (SW5)
ชุดการทดลองที่ 3 อาหารผสมดักแดไหม 10 เปอรเซ็นต (SW10)
ชุดการทดลองที่ 4 อาหารผสมดักแดไหม 15 เปอรเซ็นต (SW15)
สูตรอาหารที่ใช ในการทดลอง เปนอาหารผสมดักแดไ หม 0(control), 5(SM5), 10(SM10) และ 15(SM15)
เปอรเซ็นต โดยดักแดไหมจะบดใหละเอียดกอนการผสม (ภาพที่ 1) มีวัตถุดิบที่สําคัญ คือ ปลาปน กากถั่วเหลือง รําละเอียด
ปลายขาว ดักแดไหม น้ํามันพืชและวิตามินรวม โดยควบคุมระดับโปรตีนในอาหารทดลอง เทากับ 30 เปอรเซ็นต คุณคาทาง
โภชนาการของสูตรอาหารทั้ง 4 สุตร แสดงในตารางที่ 1 ทําการทดลองโดยเลี้ยงปลาหมอไทยในกระชังขนาด 1x1x1 เมตร
อัตราการปลอย 25 ตัวตอกระชัง ใหอาหารปลากินจนอิ่ม วันละ 2 ครั้ง เปนเวลา 90 วัน วัดการเจริญเติบโตของปลาที่
เลี้ยงทุก ๆ 4 สัปดาห และวัดคุณภาพน้ําทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการทดลอง ศึกษาประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของปลา
ดังนี้ น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น (กรัม) อัตรารอด (เปอรเซ็นต) อัตราแลกเนื้อ และ อัตราการเจริญ เติบโตตอวัน (กรัมต อวัน) โดย
วิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อศึกษาความแตกตางของแตละชุดการทดลองจากนั้นเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของชุดการ
ทดลองโดยวิธี Duncan’s Multiple Range test (DMRT) โดยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows version 17.0
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ผลการวิจัย
สูตรอาหารผสมดักแดไหม 0, 5, 10 และ 15 เปอรเซ็นต เมื่อนําสูตรอาหารมาศึกษาคุณคาทางโภชนาการของอาหาร
แตละสูตร พบวามีโปรตีนอยูระหวาง 29.90±0.21, 30.20±0.35, 30.12±0.18 และ 30.09±0.07 เปอรเซ็นต ปริมาณไขมัน มี
คา 12.11±0.39, 12.65±1.26, 12.26±1.13 และ 13.15±0.86 เปอรเซ็นต ปริมาณเถา มีคา 8.24±0.29, 8.39±0.29,
7.83±0.29 และ 7.69±0.05 เปอรเซ็นต และ ความชื้นมีคา 10.59±0.16, 10.30±0.46, 10.60±0.50 และ 10.44±0.18
เปอรเซ็นต ซึ่งไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p >0.05) ในสวนของเปอรเซ็นตเยื่อใย พบวามีคาเทากับ 5.22±0.36,
13.27±4.24, 5.99±0.58 และ 10.87±1.06 เปอรเ ซ็นต และปริ มาณคาร โ บไฮเดรต มี คา 33.94±0.29, 25.18±1.62,
33.18±0.91 และ 27.75±1.54 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 คุณคาทางโภชนาการของอาหารผสมดักแดไหมที่ระดับ 0, 5, 10 และ 15 เปอรเซ็นต
องคประกอบ
SW5
SW10
(% น้ําหนักแหง)
Control

SW15

โปรตีน

29.90±0.21

30.20±0.35

30.12±0.18

30.09±0.07

ไขมัน

12.11±0.39

12.65±1.26

12.26±1.13

13.15±0.86

เยื่อใย

5.22±0.36b

13.27±4.24a

5.99±0.58b

10.87±1.06ab

เถา

8.24±0.29

8.39±0.29

7.83±0.29

7.69±0.05

ความชื้น

10.59±0.16

10.30±0.46

10.60±0.50

10.44±0.18

คารโบไฮเดรต
33.94±0.29a
25.18±1.62c
33.18±0.91ab
คาเฉลี่ย± SE. ตัวอักษรที่แตกตางกันในแถวเดียวกันแสดงคาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)

27.75±1.54bc

ผลการเจริญเติบโตของปลาหมอไทย ที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารผสมดักแดไหม 0, 5, 10 และ 15 เปอรเซ็นต เปนเวลา
90 วัน พบวา น้ําหนักสุดทายของปลาหมอไทยที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารแตกตางกัน มีคาดังนี้ 16.51±1.17, 19.91±0.85,
22.94±2.85 และ 19.30±0.65 กรั ม ปลาหมอไทยที่เลี้ยงดวยอาหาร SW10 มีน้ําหนักสุดทายสูงที่สุดและแตกตางอยางมี
นัยสํ าคั ญ (p<0.05) สวนความยาวสุ ดท ายของปลาหมอไทยที่ เลี้ย งด วยสูต รอาหารแตกตางกัน มี คาเท ากับ 9.50±0.50,
9.2±0.50 , 9.50±0.30 และ 9.50±0.50 เซนติเมตร ซึ่งไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (P>0.05)
อัตรารอดของปลาหมอไทยที่เลี้ยงดวยอาหารผสมดักแดไหมตางกัน พบวา อาหาร control มีอัตรารอดสูงที่สุด รอง
มาคือ SW10, SW5 และ SW 15 มีคา 61.70, 58.33, 56.70 และ 55.00 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนอัตราแลกเนื้อ
พบวา อาหาร SW10 มีคาต่ําที่สุด แตไมแตกตางกับชุดทดลองอื่น (P>0.05) ในขณะที่อัตราการเจริญเติบโตตอวันของปลา
หมอไทยที่เลี้ยงดวยสูตรอาหาร SW10 มีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นตอวันสูงที่สุดและแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับปลาหมอไทยที่เลี้ยง
ดวยอาหาร control, SW5 และ SW15 (ตารางที่ 2 )
ตารางที่ 2 การเจริญเติบโตของปลาหมอไทยที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารผสมดักแดไหมที่ระดับแตกตางกัน
ชุดการทดลอง
Control
SW5
SW10
SW15
6.68±0.19
6.85±0.05
น้ําหนักเริ่มตน (กรัม)
6.71±0.19
6.76±0.06
ความยาวเริ่มตน (ซม.)
7.60±0.00
7.60±0.00
7.60±0.00
7.60±0.00
a
a
b
น้ําหนักสุดทาย (กรัม)
16.51±1.17
19.91±0.85
22.94±2.85
19.30±0.65a
9.2±0.50
9.50±0.30
9.50±0.50
ความยาวสุดทาย (ซม.)
9.50±0.50
a
b
c
น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น (กรัม)
10.72±0.45
12.57±0.55
14.94±0.48
12.45±0.46b
อัตรารอด (เปอรเซ็นต)
61.70
56.70
58.33
55.00
อัตราแลกเนื้อ
5.07±0.23
5.07±0.18
4.45±0.32
5.21±0.10
a
b
c
0.08±0.00
0.10±0.00
0.08±0.00b
อัตราการเจริญเติบโตตอวัน
0.07±0.00
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(กรัมตอวัน)
คาเฉลี่ย± SE. ตัวอักษรที่แตกตางกันในแถวเดียวกันแสดงคาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
อภิปรายผล
การเจริญเติบโตของปลาหมอไทยที่เลี้ยงดวยอาหารผสมดักแดไหม 10 เปอรเซ็นต มีคาน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น และ อัตรา
การเจริญเติบโตตอวัน สูงกวา การใหอาหารผสมดักแดไหมที่ 0, 5 และ 15 เปอรเซ็นต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p<0.05)
เชนเดียวกับ สุดาพร และ คณะ (2559) ไดศึกษาการเจริญเติบโตของปลานิลซึ่งเลี้ยงดวยอาหารที่ผสมดักแดไหมอัตราสวน 0,
5, 10 และ 15 เปอรเซ็นต ที่ระดับโปรตีน 30 เปอรเซ็นต ผลการทดลอง พบวา ปลานิลที่เลี้ยงดวยอาหารผสมดักแดไหม
อัต ราสวน 10 เปอรเ ซ็นต มี น้ําหนักที่ เ พิ่ม ขึ้ น และน้ําหนักที่ เ พิ่ม ต อวัน แตกตางกับชุ ด ที่ เ ลี้ย งด วยอาหารผสมดั กแด ไ หม
อัตราสวน 15 เปอรเซ็นต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สวนอัตราแลกเนื้อ พบวา มีคาต่ําที่สุดในปลาหมอไทยที่เลี้ยง
ดวยอาหารผสมดักแดไหม 10 เปอรเซ็นต แตไมแตกตางกับชุดทดลองอื่น คาอัตราเลกเนื้อที่มีคาคอนขางสูง อาจเนื่องมาจาก
ปลาหมอไทยที่เลี้ยงเปนปลาขนาดเล็ก และ การเลี้ยงในชวงอุณหภูมิคอนขางต่ํา ทําใหปลาไมกินอาหาร สอดคลองกับงานวิจัย
ของ Alam et. Al. (2010) ไดอนุบาลลูกปลาหมอไทย ขนาด 1 กรัม ดวยสูตรอาหารที่มีระดับโปรตีนแตกตางกัน 20, 25, 30
และ 50 เปอรเซ็นต ผลการเลี้ยงเมื่อครบ 60 วัน พบวา อัตราแลกเนื้อแลกเนื้อของปลาหมอไทยที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารที่มี
โปรตีน 50 เปอรเซ็นต มีคาต่ําที่สุด เทากับ 2.88 สวนสูตรอาหารที่มีโปรตีน 20 เปอรเซ็นต ใหคาสูงที่สุด เทากับ 4.63
การเจริญเติบโตของปลาหมอไทยที่เลี้ยงดวยอาหารผสมดักแดไหม 10 เปอรเซ็นต เปนสูตรอาหารที่เหมาะสมตอการ
เพาะเลี้ ยง เนื่องจากให คาน้ําหนักที่เ พิ่ม ขึ้ น และ อัตราการเจริ ญเติบ โตต อวัน สู งที่ สุด และ คาอัต ราแลกเนื้อต่ําที่สุ ด จึง
เหมาะสมตอการสงเสริมเกษตรกรใหนํามาใชเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยในเชิงพาณิชยตอไป

ภาพที่ 1 ดักแดไหมอี
ที่มา : ภาพถายโดย

รี่ กอนบด และ หลังบด
สุดาพร ตงศิริ เมื่อวันที่
12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

สรุปและขอเสนอแนะ
สูตรอาหารผสมดักแดไหม 0, 5, 10 และ 15 เปอรเซ็นต เมื่อนําสูตรอาหารมาศึกษาคุณคาทางโภชนาการของอาหาร
แตละสูตร พบวามีโปรตีนอยูระหวาง 29.90±0.21, 30.20±0.35, 30.12±0.18 และ 30.09±0.07 เปอรเซ็นต ซึ่งไมแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนเดียวกับ ปริมาณไขมัน เถาและความชื้น ซึ่งสอดคลองกับ เทพรัตน และ คณะ (2556) ศึกษา
ความหนาแนนที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในกระชังรวมกับปลาหมอในกระชังแขวนในบอดิน ใหอาหารเม็ดลอยน้ํา
ที่มีระดับ โปรตีน 32 เปอรเซ็นต ผลการทดลองพบวา ปลาหมอที่ เลี้ยงดวยความหนาแนน 20 ตัว/ตร.ม. มีน้ําหนักสุดทาย
น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตตอวัน อัตราการรอดตายสูงกวา และมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อต่ํากวาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
จากผลการศึกษาในงานวิจัยนี้ พบวา สูตรอาหารผสมดักแดไหม 10 เปอรเซ็นต ทําใหการเจริญเติบโตของปลาหมอ
ไทยดีที่สุด ควรมีง านวิจัยเพิ่มเติมในสวนของการเลี้ ยงปลาหมอใหได ขนาดตลาด เพื่อศึกษาความเหมาะสมและตนทุนของ
อาหารตอการสงเสริมเกษตรกรในเชิงพาณิชยตอไป
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การมีสวนรวมในการอนุรกั ษทรัพยากรประมงของชุมชนริมแมน้ําปง จังหวัดเชียงใหม
ดารชาต เทียมเมือง
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา มหาวิทยาลัยแมโจ
email: daracha@mju.ac.th

บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรประมง และปญหาและอุปสรรค รวมทั้ง
ความสัมพันธระหวางปจจัยดานสังคมและเศรษฐกิจกับการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรประมงของชุมชนริมแมน้ําปง
จังหวัดเชียงใหม เก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถามและการสัมภาษณเชิงลึกคนในชุมชนที่ตั้งอาศัยอยูบริเวณริมแมน้ํา
ปง 3 ชุมชน ไดแก 1) ชุมชนบานหนองมะจับ ตําบลแมแฝก อําเภอสันทราย 2) ชุมชนบานทามะขาม ตําบลสันทรายมหาวงศ
อําเภอสารภี และ 3) ชุมชนบานทาเดื่อ ตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมืองเชียงใหม จํานวน 228 คน ผลการศึกษาพบวา คนใน
ชุมชนริมแมน้ําปงมี สวนรวมอยูในระดั บดานการวางแผนปฏิบั ติ ด านการเข ารวมปฏิ บัติ และดานการรั บผลประโยชนของ
กิจกรรมอยูในระดับปานกลาง แตดานการประเมินผลการปฏิบัติอยูในระดับต่ํา โดยภาพรวมของระดับการมีสวนรวมของคนใน
ชุมชนกับการอนุรักษทรัพยากรประมงอยูในระดับปานกลาง ดานความสัมพันธของปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจกับการมีสวน
รวมพบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรประมงอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) ขณะที่
ชุมชนแตละพื้นที่ในแตละอําเภอ เพศ สถานะทางสังคมและรายไดครัวเรือนมีความสัมพันธตอการมีสวนรวมในการจัดการ
ประมงหมู บานอยางมีนัยสําคัญยิ่ ง (P<0.01) ปญ หาที่ พบส วนใหญเป นเรื่ องการลั กลอบจับ สัตวน้ําของคนตางถิ่น และการ
จับกุมผูฝ าฝ นกฎระเบีย บ เจาหนาที่ไม เข มงวดและขาดแคลนเจาหนาที่ ขอเสนอแนะในการปลอยพันธุสัต วน้ําเพื่ อให เกิด
ประโยชน คือ ควรปลอยปลาที่มีขนาดใหญขึ้น หรือจัดพื้นที่วางกระชังเพื่อกักขังพันธุปลาที่ปลอยระยะหนึ่งกอนโดยใหอาหาร
เพิ่มเติม แลวจึงปลอยลงสูแมน้ําเพื่อเพิ่มอัตราการรอดของสัตวน้ํา
คําสําคัญ: การมีสวนรวมของชุมชน, การจัดการประมง, การอนุรักษทรัพยากรประมง, แมน้ําปง, จังหวัดเชียงใหม
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People’s Participation on Fishery Resources Conservation of Ping River
Water-based Community in Chiangmai Province
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email: daracha@mju.ac.th

Abstract
The objectives of this study were to determine people’s the participation, identify problems and
obstacles including the relationship among socio-economics factors and people’s participation in fishery
resources conservation of Ping river water-based communities namely; Ban Nongmajub, Sansai district,
Ban Tamakham, Sarapee district and Ban Taduae, Mueang Chiangmai district through using questionnaires
of 228 people and in-depth interview methods. The result showed that the level of people’s
participation in planning, practicing and obtaining the advantages on fishery resources conservation were
in moderate level while the people‘s participation in evaluation was in low level. The level in people’s
participation in overall was in moderate level. The statistic hypothesis testing showed that education was
significantly correlated with the level of participation in fishery resources conservation (P<0.05). The sex,
social status, household income and place of residence were significant correlated with the participation
(P<0.01). Illegal fishing of outsiders, lacking of officers and loosely law enforcement were the problems
found in these areas. The suggestions about fishery resources conservation activities were releasing the
larger size of fry or releasing and feeding them into floating cage in the river before releasing for higher
survival rate.
Keywords: fishery management, people’s participation, fishery resources, Ping river, Chiangmai province
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บทนํา
ทรัพยากรประมงจากแหลงน้ําจืดเปนแหลงโปรตีนที่สําคัญตอคนในทองถิ่นโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือของประเทศที่
ไมมีอาณาเขตติดกับทะเล เนื่องจากสัตวน้ํามีคุณคาทางโภชนาการสูง ราคาไมสูงนักเมื่อเทียบกับแหลงโปรตีนชนิดอื่น แตดวย
สถานการณที่ผานมาทําใหสภาพแหลงน้ําจืดและทรัพยากรประมงเสื่อมโทรม เกิดการเปลี่ยนแปลงจากหลากหลายสาเหตุ เชน
ปญหาภัยแลง การบุกรุกพื้นที่จากการขยายตัวของชุมชนเมือง ปญหาแหลงน้ําเนาเสียจากครัวเรือน เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม และรวมทั้งการทําประมงผิดกฎหมาย สงผลใหปริมาณผลผลิตสัตวน้ําลดลง แตความตองการบริโภคสัตวน้ํายังคง
มีอยางตอเนื่องและเพิ่มสูงขึ้นเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากร
จะเห็นไดจากแหลงน้ําในจังหวัดเชียงใหมจากเดิมในป
พ.ศ. 2552 ที่มีปริมาณผลผลิตสัตวน้ําจืดทั้งที่มาจากการจับจากธรรมชาติและการเพาะเลี้ยงทั้งหมด 13,398 ตัน ลดลงเหลือ
10,380 ตัน ในป พ.ศ. 2556 (กรมประมง, 2558) แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรประมงที่ภาครัฐไดสงเสริมเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตสัตวน้ําในแหลงน้ํา คือ การปลอยพันธุสัตวน้ําเพิ่มเติม ซึ่งเปนการสรางจิตสํานึกใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญ
ของการอนุรักษสัตวน้ําในทองถิ่นใหมากขึ้น เนนการมีสวนรวมของคนในชุมชน พื้นที่จังหวัดเชียงใหมมีแมน้ําปงเปนแหลงน้ํา
สายหลักที่ประชาชนไดใชประโยชนในการอุปโภค บริโภค และเพื่อเปนการรักษาสภาพ เพิ่มพันธุสัตวน้ําใหแมน้ําปงเปนแมน้ํา
สายสําคัญของคนในจังหวัดเชียงใหม โดยเฉพาะชุมชนที่ตั้งอยูริมแมน้ําปงไดพึ่งพึงและใชประโยชนไดอยางยาวนาน หนวยงาน
ภาครัฐ ไดแก กรมประมงจึงไดเขามามีบทบาทในการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรประมงโดยการจัดกิจกรรมปลอยพันธุปลา
ลงแมน้ําในวันสําคัญของชาติ แตทั้งนี้จากการดําเนินกิจกรรมดังกลาวถาประชากรในทองถิ่นไมใหความรวมมือหรือตระหนักถึง
คุณคาของทรัพยากรอยางแทจริง การจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาแหลงน้ําและอนุรักษทรัพยากรก็จะไมเกิดประโยชนใดๆ จึงได
ทําการศึกษาถึงการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรประมงของคนในชุมชนที่อาศัยอยูบริเวณแมน้ําปง และปญหา อุปสรรค
ที่พบในการดําเนินกิจกรรมดังกลาว เพื่อนําไปเปนแนวทางในการจัดการเพื่อการอนุรักษทรัพยากรประมงแบบมีสวนรวมของ
ชุมชน นํามาซึ่งการใชทรัพยากรประมงไดอยางยั่งยืนของคนในชุมชนไดตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษารูปแบบกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรประมงและการมีสวนรวมกับการอนุรักษทรัพยากรประมงในชุมชน
ริมแมน้ําปง จังหวัดเชียงใหม เพื่อเปนแนวทางการจัดการในการอนุรักษทรัพยากรประมงรูปแบบที่ชุมชนมีสวนรวม
ระเบียบวิจัย
การรวบรวมขอมูล
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจทําการเก็บขอมูลโดยตรงจากแบบสอบถาม (questionnaire) และการสัมภาษณเชิง
ลึก (in-depth interview) กับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากรประมง (key informant) ที่อาศัยอยูในชุมชน
บริเวณริมแมน้ําปง 3 ชุมชนที่มีการดําเนินกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรประมง โดยกําหนดกลุมตัวอยางจากสูตรของ Taro
Yamane (1973) จากประชากรทั้งหมด 1,380 คน ที่ระดับความคลาดเคลื่อนรอยละ 90 ไดกลุมตัวอยางดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนกลุมตัวอยางในแตละชุมชน
ชุมชน
1) บานหนองมะจับ ต. แมแฝก อ. สันทราย
2) บานทามะขาม ต. สันทรายมหาวงศ อ. สารภี
3) บานทาเดื่อ ต. สันผีเสื้อ อ. เชียงใหม
รวม

จํานวน
ประชากร (ครัวเรือน)
กลุมตัวอยาง (คน)
1
78
354
1542
60
8723
90
1,380
228

ที่มา: 1 สํานักงานเทศบาลตําบลแมแฝก (2558), 2 สํานักงานเเทศบาลตําบลสันทรายมหาวงศ (2558), 3สํานักงานเเทศบาลตําบลสันผีเสือ้ (2558)

การวิเคราะหขอมูล
1. ขอมูลเชิงปริมาณ (quantitative analysis) ไดแก ขอมูลทั่วไปทางสังคมและเศรษฐกิจวิเคราะหโดยการ
คํานวณหาคาเฉลี่ย คารอยละ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับขอมูลความรูความเขาใจเกี่ยวกับทรัพยากรประมง บทบาท
การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรประมงนั้นกําหนดเปนระดับคะแนน เพื่อนํามาวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร
อิสระตางๆ กับระดับการมีสวนรวมดวยวิธีการของเพียรสันโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
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2. ขอมูลเชิงคุณภาพ (qualitative analysis) ไดแก ขอมูลวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชน ความคิดเห็นที่
เกี่ยวของกับทรัพยากรประมงและการอนุรักษจากการสัมภาษณเชิงลึกเปนขอมูลเชิงคุณภาพวิเคราะหดวยบริบทและเนื้อหา
ความสอดคลองของเนื้อหา เหตุและผลเพื่อนํามาสรุปผล
ผลการวิจัย
ขอมูลทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนริมแมน้ําปง
จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศชาย รอยละ 43.3 เพศหญิง รอยละ 56.6 มีอายุเฉลี่ย 52 ป อายุสูงสุด
85 ป อายุต่ําสุด 20 ป สวนระดับการศึกษา สวนใหญจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา (รอยละ 55.3) แตละครัวเรือนมี
สมาชิกเฉลี่ยครัวเรือนละ 3 คน สถานะบทบาทในสังคมสวนใหญเปนราษฎร (รอยละ 80.3) สวนใหญประกอบอาชีพเปน
เกษตรกร ทํานา ทําสวน เชน สวนลําไย ทําไร ปลูกผัก และเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (รอยละ 49.1) และมีรายไดนอยกวา 15,000
บาทตอเดือน (รอยละ 58.5) สําหรับขอมูลเบื้องตนในดานการไดรับขอมูลขาวสาร เกือบทั้งหมดของกลุมตัวอยางเคยไดรับ
ขาวสารดานการอนุรักษทรัพยากร (รอยละ 83.2) แตสวนใหญ รอยละ 85.5 จะไดรับเพียงแค 1-3 ครั้งตอปเทานั้น และ
พบวาในรอบ 1 เดือนที่ผานมารอยละ 67.7 ยังไมไดรับขอมูลขาวสารดานการอนุรักษทรัพยากรประมง โดยสวนใหญ
แหลงที่มาของขอมูลขาวสารดานนี้ไดรับมาจากกํานันหรือผูใหญบานผานการประกาศเสียงตามสาย (รอยละ 66.2)
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับทรัพยากรประมงและการอนุรักษ
ผลการศึกษาดานความรูความเขาใจในทรัพยากรประมงและการอนุรักษนั้น แบงการทดสอบความรูของประชาชนใน
พื้นที่ออกเปน 2 ดาน ไดแก 1) ดานแหลงน้ําและสิ่งแวดลอม และ 2) ดานทรัพยากรประมงและการอนุรักษทรัพยากรประมง
พบวา กลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจในดานแหลงน้ําและสิ่งแวดลอมในระดับสูง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.56 จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน ขณะที่ไดคะแนนเฉลี่ยดานทรัพยากรประมงและการอนุรักษเทากับ 3.08 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
และเมื่อพิจารณาคะแนนรวมในแตละชุมชนพบวา กลุมตัวอยางในชุมชนบานหนองมะจับ อําเภอสันทราย มีคะแนนความรู
ความเขาใจในทรัพยากรประมงและการอนุรักษสูงที่สุด รองลงมาไดแก ชุมชนบานทาเดื่อ อําเภอเมืองเชียงใหม และชุมชน
บานทามะขาม อําเภอสารภี (7.94 7.03 และ 7.79 คะแนน ตามลําดับ ดังตารางที่ 2) แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความรู
และความเขาใจในระดับสูงทั้งดานการแหลงน้ํา สิ่งแวดลอม ทรัพยากรประมง รวมทั้งการอนุรักษทรัพยากรประมงเปนอยางดี
โดยเฉพาะประเด็นความสําคัญและการดูแลรักษาแหลงน้ํา เชน เห็นความสําคัญของปาตนน้ําที่จะสงผลใหเกิดการขาดแคลน
น้ําในชวงหนาแลงและน้ําทวมหลากหากมีการตัดไมทําลายปา การสรางฝายชะลอน้ําจะทําใหมีน้ําใชเพื่อการเกษตรมากขึ้น
และเห็นวาการเลี้ยงปลาในกระชังในแมน้ําปงตองมีการจัดการที่ดี เพราะถาจัดการไมดีก็จะสงผลกระทบตอแหลงน้ําและสัตว
น้ําอื่นๆ รวมทั้งมีความเห็นวาการปลอยพันธุสัตวน้ําลงในแหลงน้ําทําใหมีประชากรสัตวน้ําเพิ่มมากขึ้น แตยังมีสวนหนึ่งที่มี
ความเขาใจคลาดเคลื่อนเรื่องการใชประโยชนจากทรัพยากรประมงอยูบาง เชน มีความเขาใจวาทุกคนสามารถใชประโยชน
จากแหลงน้ําและทรัพยากรประมงไดตามความตองการของตนตลอดเวลา ซึ่งเปนความเขาใจที่ไมถูกตอง เนื่องจากมีการ
ประกาศจากกระทรวงเกษตรและสหกรณหามจับสัตวน้ํา ในบางชวงฤดูกาลตามที่ไดกําหนดเพื่อเปนการรักษาพันธุ เปดโอกาส
ใหสัตวน้ําไดวางไขและเลี้ยงตัวออน (กรมประมง, 2548)

ตารางที่ 2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับทรัพยากรประมงและการอนุรักษทรัพยากรประมง
คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คําถาม

บานหนองมะจับ บานทามะขาม

บานทาเดื่อ

รวม

1. ดานแหลงน้ําและสิ่งแวดลอม
2. ดานทรัพยากรประมงและการอนุรักษ

4.63±0.61
3.31±0.65

รวมคะแนนความรูความเขาใจทั้งสองดาน

7.94±1.01 7.03±1.24 7.79±0.95 7.64±1.11

การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรประมง

4.20±1.04
2.83±0.72

4.73±0.54 4.56±0.75
3.06±0.69 3.08±0.71
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การศึกษาการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรประมงในชุมชนริมแมน้ําปง พื้นที่จังหวัดเชียงใหม แบงการมีสวน
รวมออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานการวางแผนปฏิบัติ ดานการปฏิบัติ ดานการประเมิน และดานรับผลประโยชน พบวา สวน
ใหญมีสวนรวมในดานการวางแผนปฏิบัติ ดานการปฏิบัติ และดานการรับผลประโยชนอยูในระดับปานกลาง ขณะที่การมีสวน
รวมของคนในชุมชนดานการประเมินผลการปฏิบัติอยูในระดับต่ํา เมื่อพิจารณารายละเอียดจะเห็นไดวาคนในชุมชนมีบทบาท
การเขารวมในการปฏิบัติมากกวาดานอื่นๆ (ทั้งระดับนอย ปานกลางและมาก เทากับ รอยละ 71.5) คือ การเขารวมปลอยพันธุ
สัตวน้ําในวันที่กําหนด สวนกิจกรรมอื่น เชน การเขารวมประชุมเกี่ยวกับกิจกรรม การรวมอภิปราย เสนอความคิดเห็น
วางแผนในการพัฒนาแหลงน้ํา กําหนดชนิดพันธุสัตวน้ําที่จะนํามาปลอยลงในแมน้ํา ประสานงานกับเจาหนาที่รัฐนั้น มักจะเปน
ผูนําชุมชนหรือคณะกรรมการหมูบานที่มีสวนรวม สําหรับการมีสวนรวมดานอื่นๆ เชน การเขารวมฝกอบรมเรื่องการอนุรักษ
การเผยแพรขอมูลเรื่องการปลอยพันธุสัตวน้ํา และการเผยแพรขอมูลเรื่องการหามทําประมงในฤดูน้ําแดงนั้น คนในชุมชนมี
บทบาทดังกลาวไมมากนัก ประมาณรอยละ 25-32 เทานั้น สวนดานการประเมินผลของกิจกรรมนั้นจะมีบทบาทเรื่องการ
รวมกันแกปญหาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการอนุรักษมากที่สุด (รอยละ 26.8) และดานการรับผลประโยชน กลุมตัวอยางเห็นวา
ตนไดรับประโยชนจากกิจกรรมการอนุรักษเนื่องจากทําใหมีสัตวน้ําเพิ่มมากขึ้น (รอยละ 55.3) มากกวาประโยชนอื่นๆ เชน ได
ความรูเพิ่มเติมเรื่องการอนุรักษทรัพยากร
ไดประโยชนจากการที่แหลงน้ํามีคุณภาพดีและเหมาะสมกับการใชประโยชน
(ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรประมงของชุมชนริมแมน้ําปง จังหวัดเชียงใหม
ระดับ
ระดับการมีสวนรวม (รอยละ)
กิจกรรม
การมีสวนรวม
ไมเคย
นอย ปานกลาง มาก
ดานการวางแผน
1. เขารวมประชุมเกี่ยวกับกิจกรรมการอนุรักษ
39.0
40.8
12.3
7.9
ทรัพยากรประมงภายในชุมชน
2. รวมอภิปราย เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อ
อนุรักษทรัพยากรประมง
71.9
16.2
7.9
3.9
3. รวมวางแผนในการพัฒนาแหลงน้ํา เชน การขุดลอก
แมน้ําปง
73.2
14.0
9.6
3.1
4. กําหนดชนิดพันธุสัตวน้ําที่จะนํามาปลอยลงในแมน้ํา
75.9
12.3
10.1
1.8
5. ประสานงานกับเจาหนาที่ภาครัฐ เชน กรมประมง
เพื่อกิจกรรมการอนุรักษ
74.6
13.2
9.2
3.1
ระดับการมีสวนรวมรวม (Mean±S.D)
2.54±3.35
ปานกลาง
ตารางที่ 3 (ตอ) การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรประมงในชุมชน
กิจกรรม
ดานการปฏิบัติ
1. รวมกับเจาหนาที่ในการปลอยพันธุสัตวน้ํา
2. เขารวมฝกอบรมเรื่องการอนุรักษ
3. เผยแพรขอมูลเรื่องการปลอยพันธุสัตวน้ํา
4. เผยแพรขอมูลเรื่องการหามประมงในฤดูน้ําแดง
ระดับการมีสวนรวมรวม (Mean±S.D)
ดานการประเมินผล

ระดับการมีสวนรวม (รอยละ)
ไมเคย
นอย ปานกลาง มาก
28.5
68.4
67.5
75.0

51.8
11.8
19.7
7.5
19.7
7.5
15.8
6.6
2.34±2.79

ระดับ
การมีสวนรวม

7.9
4.4
5.3
2.2
ปานกลาง
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1. รวมกําหนดวิธีในการประเมินผลจากกิจกรรมการ
อนุรักษทรัพยากรประมง
2. รวมติดตามความกาวหนาในการปลอยพันธุสัตวน้ํา
3. รวมอภิปรายถึงปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติกิจกรรมการ
อนุรักษทรัพยากรประมง
4. รวมแกปญหาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการอนุรักษ
ทรัพยากรประมง
ระดับการมีสวนรวมรวม (Mean±S.D)
ดานรับผลประโยชน
1. ไดความรูเพิ่มเติมเรื่องการอนุรักษทรัพยากรประมง
2. ไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐ เชน เจาหนาที่กรม
ประมง
3. ไดประโยชนจากการที่มีสัตวน้ําเพิ่มมากขึ้น
4. ไดประโยชนจากการที่แหลงน้ํามีคุณภาพดีเหมาะสมกับ
การใชประโยชนอื่นๆ
ระดับการมีสวนรวมรวม (Mean±S.D)
ระดับการมีสวนรวมรวมทุกดาน (Mean±S.D)
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ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรประมง
กลุมตัวอยางเห็นวาปญหาที่ไมคอยพบนักในการรวมกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรประมง ไดแก ดานการปฏิบัติงาน
รวมกับเจาหนาที่ภาครัฐ รองลงมาไดแก การไมปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการใชประโยชนจากทรัพยากรประมง การไดรับ
ขอมูลขาวสารเรื่องการอนุรักษทรัพยากรประมง (รอยละ 60.5 57.9 และ 55.3 ตามลําดับ) แตจะพบปญหาเรื่องการลักลอบ
จับสัตวน้ําของคนตางถิ่น ปญหาการจับกุมผูฝาฝนกฎระเบียบ เชน เจาหนาที่ไมเขมงวด ขาดแคลนเจาหนาที่ ความขัดแยง
ระหวางคนในชุมชน ตามลําดับ โดยมีขอเสนอแนะเพื่อรักษาสภาพแหลงน้ําและอนุรักษทรัพยากร ไดแก การกําจัดผักตบชวา
ในแมน้ําปงและลําเหมือง คนในชุมชนควรชวยกันดูแลรักษาความสะอาด ไมทิ้งขยะและน้ําทิ้งจากบานเรือนลงแมน้ําโดยตรง
ดานกิจกรรมในการปลอยพันธุสัตวน้ํานั้น
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล สังคมและเศรษฐกิจกับการมีสวนรวมในอนุรักษทรัพยากรประมง
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล สังคมและเศรษฐกิจ และความรูเขาใจในแหลงน้ํา สิ่งแวดลอม
และทรัพยากรประมงของคนในชุมชนกับการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรประมงพบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธ
กับการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรประมงในระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ขณะที่ชุมชนแตละพื้นที่ เพศ สถานะทาง
สังคมและรายไดครัวเรือนมีความสัมพันธในระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 (ตารางที่ 4) และเมื่อพิจารณาความแตกตางของ
คาเฉลี่ยของระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรประมงในแตละพื้นที่ 3 อําเภอในจังหวัดเชียงใหม พบวามีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมันรอยละ 99 (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล สังคมและเศรษฐกิจกับการมีสวนรวมในการอนุรักษ ทรัพยากรประมงของ
ชุมชนริมแมน้ําปง จังหวัดเชียงใหม
ปจจัยสวนบุคคล สังคม
และเศรษฐกิจ
- พื้นที่ชุมชน
- อายุ

คาสถิติ
Pearson
P-value
0.212
0.001**
-0.41
0.541

ปจจัยสวนบุคคล สังคม
และเศรษฐกิจ
- สถานะทางสังคม
- ประสบการณในอาชีพ

คาสถิติ
Pearson P-value
289.11
0.000**
0.027
0.712
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- เพศ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ

58.93
221.22
151.16

0.009**
0.020*
0.325

- รายไดครัวเรือน
- ความรูความเขาใจดาน
แหลงน้ํา สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรประมง

0.248

0.000**

0.005

0.944

หมายเหตุ * มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 , ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99

ตารางที่ 5 ความแตกตางของคาเฉลี่ยของระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรประมงในแตละพื้นที่ 3 อําเภอใน
จังหวัดเชียงใหม
พื้นที่
บานหนองมะจับ
บานทามะขาม

ความแตกตางของคาเฉลี่ย

บานทามะขาม
บานทาเดื่อ
บานทาเดื่อ

3.359
-5.919
-9.278

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน
1.698
1.530
1.648

P-value
0.144
0.001**
0.000**

หมายเหตุ ** มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99

สรุปและอภิปรายผล
ในจังหวัดเชียงใหมนั้นการอนุรักษทรัพยากรประมงสวนมากจะเปนกิจกรรมการปลอยพันธุปลาและกุงลงแหลงน้ํา
ธรรมชาติ หนวยงานภาครัฐที่มีบทบาทหนาที่หลัก ไดแก ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด สํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานเทศบาลแตละตําบล และผูนําชุมชน โดยกําหนดวันสําคัญทางศาสนาหรือวันสําคัญอื่นๆ เชน วันประมงแหงชาติ วัน
พอแหงชาติ วันแมแหงชาติเปนวันจัดกิจกรรม ชนิดพันธุสัตวน้ําที่ปลอยไดแก ปลากาดํา ปลาสวาย ปลาโพง (ปลาบา) ปลา
ตะเพียน ปลาบึก ปลานิล ปลายี่สกเทศ และกุงกามกราม สวนใหญประกอบอาชีพเปนเกษตรกร มีสวนนอยมากเทานั้นที่
ประกอบอาชีพหลักดานประมง ซึ่งประชาชนสวนใหญมีการใชประโยชนจากทรัพยากรประมงโดยจับสัตวน้ําในแมน้ําปงใน
ชวงเวลาวางหลักเพื่อนํามาบริโภคในครัวเรือนเทานั้น ดวยเครื่องมือประมงพื้นบาน เชน ไซ เบ็ด ขาย โดยชุมชนบานหนองมะ
จับ อําเภอสันทรายจะพบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามากกวาในชุมชนอื่นที่ศึกษา ทั้งการเลี้ยงในพื้นที่ตนเองและโครงการประมง
หมูบานที่ริเริ่มมาตั้งแตป พ.ศ. 2542 ดานความรูและความเขาใจเกี่ยวกับทรัพยากรประมง สวนใหญยังมีความเขาใจที่
ผิดพลาดในเรื่องใชประโยชนจากแหลงน้ําและทรัพยากรประมงไดตามความตองการตลอดทั้งป
ซึ่งในบางชวงฤดูกาลตาม
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณเรื่องกําหนดฤดูปลามีไขและกําหนดชนิด ขนาด และวิธีใชเครื่องมือทําการประมง ลง
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2507 เพื่อสงวนพันธุสัตวน้ําจืดที่กําลังมีไขและวางไขเลี้ยงลูกไวไมใหถูกทําลายเกินสมควร ไดมี
ขอกําหนดใหตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม – 15 กันยายนของทุกปเปนฤดูปลามีไขในเขตพื้นที่น้ําจืดทุกจังหวัด จึงหามทําการ
ประมง และมีสวนนอยเทานั้นที่เขาใจในมาตรการนี้อยางลึกซึ้งที่หามทําการประมงดวยเครื่องมือทุกชนิด แตยกเวนเครื่องมือ
ประมงพื้นบาน ไดแก เบ็ด (ยกเวนเบ็ดราว) ตะแกรง สวิง ชอน ยอ ชนาง (ที่มีขนาดปากกวางไมเกิน 2 เมตร) ไซ ตุม อีจู ลัน
โปง และโทง (กรมประมง, 2548)
ผลการศึกษาบทบาทการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรประมง พบวา คนในชุมชนมีบทบาทดานการเขารวม
ปฏิบัติมากที่สุด โดยการเขารวมปลอยพันธุสัตวน้ําในวันที่กําหนด สําหรับกิจกรรมอื่นๆ เชน การเขารวมประชุม การรวม
อภิปราย เสนอความคิดเห็น รวมกันวางแผนผูมีบทบาทหลักคือผูนําชุมชนและคณะกรรมการหมูบานเทานั้น แตเมื่อวิเคราะห
ระดับการมีสวนรวมแลวยังอยูในระดับปานกลาง เชนเดียวกับ การมีสวนรวมดานการวางแผนปฏิบัติ และดานการรับ
ผลประโยชนของกิจกรรม ขณะที่ดานการประเมินผลการปฏิบัติอยูในระดับต่ํา และในภาพรวมของระดับการมีสวนรวมของคน
ในชุมชนกับการอนุรักษทรัพยากรประมงอยูในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับกับพื้นที่อื่น เชน การมีสวนรวมในการ
อนุรักษสัตวน้ําในแมน้ําปงที่ไดศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมเชนเดียวกันโดยสํารวจเมื่อป 2548 (สุฤทธิ์และคณะ, 2552) และ
การมีสวนรวมการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําอยางยั่งยืนของชาวประมงในกวานพะเยา (พงพันธและคณะ, 2555) ก็พบวามีสวน
รวมในระดับปานกลางเชนเดียวกัน
ถึงแมกลุมตัวอยางที่ศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมสวนใหญจะไมไดใชประโยชนจาก
ทรัพยากรประมงโดยตรงดังเชนชาวประมงในกวานพะเยาก็ตาม แตก็ยังมีกลุมคนสวนหนึ่งที่ไดใชประโยชนและตระหนักถึง

1513

การรักษา ฟนฟูไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่อยูรอบตัวพวกเขา และเนื่องจากกิจกรรมในการอนุรักษที่มีในพื้นที่นั้นก็เปนกิจกรรม
ที่ไมไดจัดบอยครั้งจึงสามารถมีสวนรวมได แตการมีสวนรวมของชาวประมงในดานการวางแผนก็ยังคงอยูในระดับนอยกวาดาน
อื่นๆ เชนเดียวกัน
ปญหาที่พบสวนใหญในการอนุรักษทรัพายากรประมง ไดแก การลักลอบจับสัตวน้ําของคนตางถิ่น และการจับกุม
ผูฝาฝนกฎระเบียบ เจาหนาที่ไมเขมงวดและขาดแคลนเจาหนาที่ ขณะที่คนในชุมชนสวนใหญไมมีปญหาในเรื่องการปฏิบัติงาน
รวมกับเจาหนาที่ในการอนุรักษทรัพยากรประมง สอดคลองกับการศึกษาของพงษพันธและคณะ (2555) ที่พบวาสวนใหญมี
ปญหาเกี่ยวกับการลักลอบจับสัตวน้ําของคนตางถิ่น ซึ่งเกษตร (2553) ทําการศึกษาการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากร
ประมงของประชาชนในแมน้ําปง จังหวัดเชียงใหมแตพบวาปญหาดานการลักลอบจับสัตวน้ําของคนตางถิ่น ปญหาเรื่องการเขา
จับกุมของเจาหนาที่มีอยูในระดับนอย แสดงใหเห็นวาปจจุบันมีการลักลอบจับสัตวน้ําของคนตางถิ่นเพิ่มมากขึ้น สําหรับ
กิจกรรมในการปลอยพันธุสัตวน้ํานั้น
และพบวาปจจัยดานระดับการศึกษามีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมในการ
อนุรักษทรัพยากรประมงในระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ขณะที่ชุมชนแตละพื้นที่ในแตละอําเภอ เพศ สถานะทางสังคมและ
รายไดครัวเรือนมีความสัมพันธในระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 สอดคลองกับการศึกษาของพงษพันธและคณะ (2555) ที่
พบวาระดับการศึกษา รายไดจากการทําประมงของชาวประมงมีผลตอการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรประมงในกวาน
พะเยาที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 สําหรับสถานะทางสังคมจากการศึกษาครั้งนี้มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการ
อนุรักษ แตกตางจากที่เกษตร (2553) พบวา สถานะทางสังคมไมมีผลตอการมีสวนรวม แสดงใหเห็นวาในสถานการณปจจุบัน
แตละบทบาททางสังคมของประชาชนนั้นมีผลตอการเขารวมกิจกรรมการอนุรักษ การเปนผูนําชุมชนหรือคณะกรรมการของ
กลุมใดๆ จะมีบทบาทหรือมีสวนรวมมากกวา และเมื่อพิจารณาถึงความแตกตางของคาเฉลี่ยของการมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรประมงในพื้นที่ทั้งสามชุมชนริมแมน้ําปงนั้น พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมันรอยละ 99
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ขอเสนอแนะ
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Abstract
The clinical problem has been reported common about the dislodgement of composite core
restoration from sclerotic dentin during tooth preparation. The objective of this study was to evaluate the
micro-tensile bond strength (µTBS) between sclerotic dentin with different surface treatments and
composite core build-up. A total of 48 extracted human molars were divided into four groups depending
on the type of dentin and surface treatments. All groups were applied with self-etch bonding system
(Contax Activator®, DMG). Normal dentin in Group 1 and sclerotic dentin in Group 2 were applied according
to manufacturer instruction. The sclerotic dentin in Group 3 were duplicated in etch-prime time. The
sclerotic dentin in group 4 were pre-treatmented with 37% phosphoric acid (Universal etching gel, DMG)
before using the self-etch bonding system. All groups were restored with composite resin and storaged for
24 hours at 37 °C distilled water. Then, twelve specimens in each group were sectioned into 43 resin-dentin
bond stick specimens (1 mm2) and tested using µTBS. The result showed Group 1 had the highest µTBS
(19.00 ± 5.42 MPa) while Group 3 the lowest one (15.22 ± 5.13 MPa). Group 3 had significantly lower µTBS
value than group 1 (p < 0.05) and group 4 (18.36 ± 4.63MPa) (p < 0.05) respectively. Group 4 was µTBS
closely to group 1 and had no statistically significant different with Group 1. Our results indicated that
surface treatment with 37% phosphoric acid prior to application of self-etch bonding system may improve
bonding between sclerotic dentin and composite core build up.

Keywords: sclerotic dentin, self-etch bonding, composite core build up, micro-tensile bond
strength (µTBS)
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Introduction
Tooth wear is a normal physiological process throughout life that is associated with many etiologic
factors (Flint & Scully, 1988; Lopes, Baratieri, Baratieri, Monteiro, & Cardoso Vieira, 2004). When the rate of
tooth wear becomes excessive the problem can occur, it can cause tooth sensitivity, affects dental
aesthetics and functional problems such as loss of occlusal vertical dimension (Bishop, Kelleher, Briggs, &
Joshi, 1997). The restorative treatment is needed to re-establish tooth, occlusal vertical dimension and
masticatory function (Camargo, Roda, Marques, & de Cara, 2008; Lussi, Jaeggi, & Zero, 2004). Sclerotic dentin
is a common substrate that occurs in response to tooth wear caused by attrition, abrasion, abfraction or
erosion (Mena-Serrano et al., 2013). The physiological dentin sclerosis is an ageing process of teeth, and
later to develop into the reactive dentin sclerosis as a defense mechanisms, specifically against mild
irritations or external injuries, which result in partial or complete sclerotic cast obliteration in dentinal
tubules (Stanley, Pereira, Spiegel, Broom, & Schultz, 1983; Van Meerbeek, Braem, Lambrechts, & Vanherle,
1994). If the coronal tooth structure has been lost more than 50% and there is inadequate circumferentially
sound tooth structure gingival to the tooth preparation (< 2 mm) ("Restorative dentistry," 2002), core buildup materials should be used to repair the damaged tooth structure prior to crown preparation and stabilize
the weakened parts of the tooth (Passos et al., 2013). Otherwise, the dislodgement of composite core
restorations from sclerotic dentin during tooth preparation or temporary crown removal always occurs in
the clinical procedure. This common problem may be a result of the limitations of bonding between
sclerotic dentin and restoration (Kwong et al., 2002; Tay & Pashley, 2004).
It was report that, a resin-dentin hybrid layer of sclerotic dentin had only a limited width, and was
formed at the hypermineralized intertubular dentin. No or only short resin tags were developed in most
dentinal tubules, since the orifices were obliterated due to the increasing peritubular dentin apposition and
intratubular deposition of minerals, sclerotic casts, rod or tube like crystal, which could cause a compromise
in the formation of resin tags (Van Meerbeek et al., 1994). Some other researchers found that the µTBS
between the dentin adhesive and the cervical sclerotic dentine was significantly less than in normal dentin
(Yoshiyama et al., 1996).
Several research groups attempted to solve the bonding problem of sclerotic dentin. For example,
Kwong et al. stated that phosphoric acid could not etch the hypermineralized surface layer and dissolve
the residual sclerotic casts in the tubules. The hybrid layer was displayed only when the surface layers
were thin. The sclerotic casts were incompletely removed in sclerotic dentin (Kwong et al., 2002). Despite
the increase of etching time for the area of sclerotic dentin, bond strength was found lower than in sound
dentin (El-din, Miller, & Griggs, 2004; Tay et al., 2000; Tay & Pashley, 2004).
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There were no significant differences in bond strength between self-etch (Clearfill SE Bond) and
total-etch system (Scotch Multi-Purpose Plus) to sclerotic palatal dentin (Karakaya et al., 2008). Other
studies indicated that self-etch and total-etch systems can remove or pass through the smear layer and
create a hybrid layer, when a diamond bur and 37% phosphoric acid were applied before using the selfetch adhesive, and the hybrid layer thickness increase (Eliguzeloglu, Omurlu, Eskitascioglu, & Belli, 2008).
Moreover, Camargo et al. used mechanical treatment such as a diamond bur or a diamond paste for totaletch adhesive system (Scothbond Ethcing Gel and Single bond Adper2), and was able to improve the
bonding values to incisal surface of bovine sclerotic incisor dentin, similar to that in sound dentin (Camargo
et al., 2008).
As mentioned above, several of the studies had used the cervical sclerotic dentin and bonding
system for composite filling. However, a detailed investigation the bonding on interface between occlusal
sclerotic dentin and composite core build- up has not been performed yet. The null hypothesis states that
there was no significant difference of micro-tensile bond strength between sclerotic dentin with different
surface treatments using bonding system Contax (Activator) and composite core build-up ( Luxacore Z
dual®, DMG). The study was evaluate the effect of different surface treatments on the µTBS between the
occlusal surfaces of sclerotic dentin and composite core build up using the bonding system.
Objective
This study aimed to find out how to improve bonding between the sclerotic dentin and composite
core bulid up. It. The purpose was to evaluate the µTBS of different surface treatments on occlusal surface
of sclerotic dentin and bonding system to composite core build-up.

Materials and methods
Human molars teeth were used for µTBS testing in this study. First and second molars had been
sclerotic lesions on the occlusal surface, which were classified as Category III, IV of the North Carolina dentin
sclerotic scale as showed in Table 1. They were extracted for the periodontal pathology and third molars
that classified in category I were extracted for nonfunctional or nonoccluded teeth. The protocal had
submitted for Ethical approval by the Ethics Committee in Human Research of Khon Kaen University
reviewed and approved this study under protocol number HE582278. The teeth used in this study were
divided in to four groups which depended on the surface treatment as shown in Table 2. The Group 1
specimens (control group) was prepared with third molars while the specimens of Group 2, 3 and 4 were
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prepared with the first and second molars with sclerotic dentin (experimental group). Each group consisted
12 molars, which were finally prepared into 43 specimens.
Table 1: Dentin sclerotic scale characteristic
Degree

Sclerotic lesion characteristics

I

No sclerosis is evident. Dentin is light yellow or whitish color with little
discoloration. Dentin is opaque, with little translucency or transparency

II

More than category 1 but < 50% of way between categories I and IV.

III

Less than category 4 but > 50% of way between categories I and IV.

IV

Significant sclerosis present. Dentin is dark yellow or even discolored
(brownish). Glassy appearance of dentin, with significant translucency or
transparency evident.

Note. From Heymann HO, Bayne SC. Current concepts in dentin bonding: focusing on dentinal adhesion
factors. Journal of the American Dental Association (1939). 1993; 124(5):26-36.

Table 2: Surface treatment modalities
Group

Dentin
type

Surface Treatment Protocal

1

normal

1. Apply Contax-primer for 20 s

Teeth for
TBS
Test (n)

Specimens
for TBS
Test (n)

2. Apply Mix of Contax-Activator and
Contax-Bond for 20 s

12

43

12

43

12

43

12

43

3. Light-cure for 20 s
2

sclerotic

Same as group 1

3

sclerotic

1. Apply Contax-primer for 40 s
2. Apply Mix of Contax-Activator and
Contax-Bond for 20 s
3. Light-cure for 20 s

4

sclerotic

1. Apply 37% Phosphoric acid 15 s and
rinse for 15 s , blot excess water
2. Same as group 1
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After extraction, the teeth were stored according to ISO/TS 11405:2015 ( Dentistry-testing of
adhesion to tooth structure, 2015). Briefly, the teeth were first cleaned using sharp hand instruments to
remove all signs of calculus. The cleaned teeth were immersed in 1.0% Chloramine-T trihydrate
bacterioatatic/bacteriocidal solution for a maximum of one week, and then stored in distilled water in a
refrigerator at 4 °c and changed at least once every two months to minimize deterioration. Teeth should
be used within 6 months after extraction according to ISO/TS 11405:2015. All teeth were mounted in an
acrylic resin mold using dental stone. For group 1, occlusal dentin was cut perpendicular to the long axis
of the teeth with a low-speed diamond wheel saw (Mecatome T 180, RRESI Ltd., Rue du Vercors, Eybens,
France) under water cooling. The flat dentin were then polished with silicon carbide abrasive water paper
with a grit size of P400 (35 ± 2 µm) as described in ISO 6344-1:1998 (Coated abrasives Grain size analysis.
Part 1: Grain size distribution test. , 1998) (Fig. 1A). For Group 2, 3 and 4 the surface of each lesion was
cleaned by hand scrubbing with micro brush and pumice (Galloway & Pashley, 1987). Then, all groups were
rinse with distilled water and confirmed the bonding surfaces free from plaque and pumice. The boundary
enamel border of sclerotic dentin area were marked with indelible pencil and then record with digital
photography (Fig. 1B). The dentin surfaces were treated following the protocals as described in Table 2.
Briefly; in Group 1 and 2, dentin surfaces were treated with Contax-primer and Contax-activator according
to the manufacturer’s instructions. In Group 3, the dentin surface was modified, the entire specimen was
applied to the Contax-primer with a disposable brush tip and the surface was left undisturbed for 40
seconds, followed by gentle evaporation of the volatile solvent. In Group 4, each specimen was first treated
with the 37% phosphoric gel for 15 seconds, and then rinsed with distilled water for 15 seconds, before
the application of Contax system.
Then, twelve teeth in each group (Fig. 1A and 1B) were restored with LuxacoreZ dual build up
material. A plastic cylindrical tube, with an internal diameter of 10 mm and a height of 4 mm, was placed
on the treated dentin surface and filled in an incremental technique with composite core build up material
(LuxacoreZ dual, DMG, Hamburg, Germany) (Fig. 1C). Each incremental layer was cured for 40s with the lightcured unit (The Ortholux™ XT Curing Light, 3M Unitek, USA). The plastic cylindrical tube was removed after
complete setting (Fig 1D) and the bonding specimens were serially sectioned into slabs with an increment
of approximately 1 mm horizontal and vertical dimensions along the axis of the tooth (Fig 1E). Each group
of teeth could be prepared into 43 specimens with bonding area of 1x1 mm2 (Fig 1F). The eligible specimen
were chosen based on the color of dentin, marking pencil and digital photography. The cross-section area
of each specimen was measured using digital caliper (Absolute, Mitutoyo Corp, Kawasiki, Japan). Specimen
was performed to an area error of ± 0.04 mm2. The µTBS test was immediately tested after removing from
water.
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Figure 1: Specimen preparation for micro-tensile bond strength test
The specimens were individually affixed to the grips of modified Dircks device (Armstrong et al., 2010)
which was placed in a universal testing machine (Lloyd®, LR30k, Leicester, England). The grip was a
reproducible specimen alignment, using with cyanoacrylate adhesive (Super glue, Scotch® 3M, CA, USA)
without preloading stress (Fig. 1G). The specimen were pulled to failure in tension at a crosshead speed of
a 0.5 mm/min or a loading rate of 50 N/min ( Dentistry-testing of adhesion to tooth structure, 2015). The
failure load at the site of fracture for each specimen was used to calculate the tensile bond strength in
MPa. The specimens with cohesive failures were not included in the statistical analysis.
The data normality of µTBS test was tested with Shapiro-Wilk test and showed that, Group 3 was
not normally distributed. Then the nonparametric Kruskal-Wallis test were used and multiple comparisons
were performed by Mann-Whitney U test (P>0.05).
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Results
The results of µTBS test were presented in term of mean, maximum and minimum (Table 3 and
Figure 2). Normal dentin in Group 1 showed the highest µTBS (19.00± 5.42 MPa). Whereas Group 3 showed
the lowest µTBS value (15.22 ± 5.13 MPa). The µTBS of Group 3 was statistically significant lower than Group
1 (P = 0.001) and Group 4 (P = 0.002) respectively. However, the µTBS of normal dentin in Group 1 had no
statistically significant difference when compared to sclerotic dentin in Group 2 (P-value = 0.130) and Group
4 (P = 0.714) respectively. Moreover, no significant difference in µTBS was observed between Group 2 and
Group 4 (P = 0.262).
Table 3: Micro-tensile bond strength test of all experimental groups.
Group

N

Mean ± SD (Mpa)

Minimum (MPa)

Maximum (MPa)

1

43

19.00 ± 5.42

11.64

36.81

2

43

16.77 ± 5.50

8.23

28.51

3

43

15.22 ± 5.13

9.00

35.76

4

43

18.36 ± 4.63

9.74

30.15

Micro-tensile bond strength (MPa)

30
25

19
18.36

16.77
15.22

20
15
10
5
0
Group 1

Group 2

Group 3

Group 4

Figure 2: Graphic representation of the micro-tensile bond strength
Data were presented as mean ± SD. The asterisks denuted statistically significant difference (P < 0.05).
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Disscussion and conclusion
The aim of this study was to evaluate the mean µTBS of different occlusal surface treatments of
sclerotic dentin-resin bond. The results showed that sclerotic dentin in Group 2 yielded about 12% lower
mean µTBS approximately when compared to the sound dentin in Group 1. Related to previous studies,
the bond strength was compromised when self-etching primers were used on sclerotic dentin (Yoshiyama
et al., 1996). The mean µTBS of self-etch prime in natural non-carious cervical lesions was 26% lower than
artificial lesion (Kwong et al., 2002). The sclerotic dentin was caused by dentinal tubule obstruction by the
acid-resistant sclerotic cast and mineralized matrix, hypermineralized layer (Kwong et al., 2002; Tay &
Pashley, 2004). The outcome of this study might be explaned that the self-etching primer could diffused
through the matrix and partially demineralized the hypermineralized layer for resin retention (Tay et al.,
2000). For the occlusal sclerotic dentin may be similar to cervical sclerotic dentin, that the cervical sclerotic
dentin exhibit extensive variations in hybrid layer thickness (Tay & Pashley, 2004),.
Previous studies suggested bonding to sclerotic dentin depend on acid demineralization capacity
and bonding system (Lopes et al., 2004). The literature findings led some hypothesize that etching and
priming time was double of the standard time by manufacture’s instruction, could produce higher
demineralization and intertubular collagen fiber may anticipated by more expose to the acid reagent,
allowing the penetration of monomer and higher bonding strength. However, this study did not seem to
support this explanation, as shown no significant difference between Group 2 and Group 3. Group 3 in this
shown lowest µTBS (15.22 ± 5.13 MPa) even though the etching and priming time doubled. This is consistent
with Mena-Serrano, et al. reported, duplicating the conditioning time was not effective for two step selfetch (Adper SE Bond, 3MESPE). (Mena-Serrano et al., 2013) This may be because of the optimal level of
demineralization depends on both acid-etching time, acid etchant capacity and the penetration of bonding
system (Lopes et al., 2004).
On the other hand, the µTBS study of Group 4 with pre-conditioning with 37% phosphoric acid
and follow by standard etch-prime application was significantly higher than that of group 3. The bond
strength to sclerotic dentin surface was improve by 37% phosphoric acid conditioning prior to the normal
etch-prime protocal. The results indicated that the total-etch treatment was more effective than the
extention of normal etch-prime application. This suggested was relate and agreement to with previous
finding, Kwong et al. suggested that the use of 35% phosphoric acid to ground sclerotic dentin could result
in partial dissolution of sclerotic casts that obliterate the dentinal tubules or complete removal of the
surrounding peritubular dentin, allowing better resin infiltration into the dentinal tubules and the bond
strength was improved (Kwong et al., 2002).
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Despite, modified surface treatment by apply 37 % phosphoric acid before standard protocol in
group 4 can improved µTBS when compared to manufacturer’s protocol in group 2 and µTBS was nearly
to sound dentin in group 1. Statistical analysis was not significant between µTBS of group 1 and 4. Therefore,
the way to preconditioning sclerotic dentin with 37 % phosphoric acid for this system can be conductive
to increase bond strength.
In conclusion, sclerotic dentin is multifactorial that contributes to a variable degree of sclerotic
lesions. All of these factor leads to a reduction in bond strength. The means µTBS between Group 1 and
Group 2 non statistical significant and double etch-prime time in group 3 could not increase µTBS. Although,
the results indicated that no significant of µTBS between sclerotic dentin in group 2 and 3, 4. However, preconditioning with 37 % phosphoric acid prior to etch-prime according to protocol of self-etch in group 4
can increase the means µTBS nearly as sound dentin in group 1.

Suggestion
Under the experimental conditions of this in vitro study it is possible to applied in clinic that surface
treatment on sclerotic dentin could follow the instruction’s protocol or could be enhanced by prior
application of 37% phosphoric gel (Universal etching gel, DMG, Hamburg, Germany) followed by self-etch
(Contax Activator®, DMG, Hamburg, Germany). This study only used one bonding system and one resin
composite core build up material, clinicians should have to be aware of the specifications different of
material systems and cautiously to modify clinical technique to obtain the best clinical outcome.
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การลดปริมาณความชื้นในแมพิมพเครื่องทองเหลืองดวยวิธี Horizontal convection
โดยการควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ
วิรงรอง แสงเดือน1 ณัฐพร พันธุเพ็ง1 เมธาสิทธิ์ โชคฤทัย1
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการลดความชื้นในแมพิมพเครื่องทองเหลืองดวยวิธี Horizontal convection
โดยมีการควบคุมอุณหภูมิแ บบอัตโนมั ติ โดยสามารถลดความชื้นในแมพิม พเ ครื่องทองเหลื องไดอยางรวดเร็ ว ซึ่งผู วิจัยได
ออกแบบตูทดสอบเพื่อลดความชื้นในแมพิมพเครื่องทองเหลืองโดยมีการกระจายอุณหภูมิดวยวิธี Horizontal convection
และดําเนินการเก็บขอมูลการกระจายความรอนภายในตูทดสอบ การทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของตูทดสอบมีวิธีการ
2 วิธี คือ 1) การทดสอบประสิทธิภาพของชุดควบคุมอุณหภูมิและทดสอบหาประสิทธิภาพสูงสุดของตูทดสอบลดความชื้นใน
แมพิมพเครื่องทองเหลือง 2) การทดสอบหาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการลดความชื้นในแมพิมพเครื่องทองเหลือง
ผลการทดสอบประสิ ท ธิภ าพของชุ ด ควบคุ ม อุณหภู มิ พบวา ชุ ด ควบคุ ม อุณหภู มิ ส ามารถตั ด การทํ างานของขด
ลวดความรอนไดที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนอุณหภูมิที่เหมาะสมในการลดความชื้นในแมพิมพเครื่องทองเหลือง และ
ผลการทดสอบ เวลาที่เหมาะสมในการลดความชื้นแมพิมพเครื่องทองเหลือง แบบระฆัง 3 ขนาด คือ แมพิมพระฆังขนาดเล็ก
จํานวน 40 ชิ้น ใชระยะเวลาเฉลี่ย 2 ชั่วโมง แมพิมพระฆังขนาดกลางจํานวน 40 ชิ้น ใชระยะเวลา 3 ชั่วโมง และแมพิมพระฆัง
ขนาดใหญ จํานวน 20 ชิ้น ใชระยะเวลาเฉลี่ย 5 ชั่วโมง
คําสําคัญ : แมพิมพทองเหลือง, การลดความชื้น, วิธี Horizontal convection
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The reduction of moisture in brass mold by Horizontal convection method
By automatic temperature control
Abstract
The purpose of this research was to investigate the moisture content of brass mold by horizontal
convection method by dehumidifying quickly the brass mold. The researcher has designed a test cabinet
to reduce the humidity in the brass mold by distributing the temperature by the horizontal convection
method and the heat dissipation storage inside the test cabinet. Testing the performance of the test
cabinet has two methods are: 1) Testing the efficiency of the temperature control unit and testing the
efficiency of the cabinet in the brass mold. 2) Testing of appropriate temperature and dehumidifier time
for the brass mold.
The results of the performance tests of the temperature control unit showed that the temperature
control unit can cut the heat coil at 85 deg C, which is the optimum temperature for dehumidifying the
brass mold. And test results The optimum time for demagnetization was 3 bells, 40 small bells, 2 hours
for medium bells, 40 bells for 3 hours, and 20 bells for large bells. Average time of 5 hours
Key Words : Brass mold, Dehumidifier, Horizontal convection
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บทนํา
หัตถกรรมเครื่องทองเหลืองบานปะอาว ตําบลหนองขอน อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เปนหมูบานขนาดใหญถือได
วาเปนงานหัตถกรรมโบราณที่มีมานานกวา 200 ปเศษ หรือรุนที่ 5 ของอายุคน โดยอาชีพชางฝมือที่มีชื่อเสียงของชาวบาน
บานปะอาว คือ การหลอเครื่องเบญจรงคตางๆ ดวยทองเหลืองที่มีความโดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะของหมูบานปะอาวและ
เปนงานหัตถกรรมพื้นบานที่นับวันจะเลือนหายไปสิ่งที่สําคัญในการทํา คือ แบบแมพิมพเครื่องทองเหลือง โดยการทําแบบ
แม พิ ม พ เ ครื่ องทองเหลื องเริ่ ม จากการป นแบบตามลั ก ษณะของแบบ เช น แบบระฆั ง แบบแจกัน แบบกระดิ่ ง เป นต น
กระบวนการทําเริ่มจากการนําดินโพน (จอมปลวก) มาผสมกับมูลวัวในสัดสวนปริมาณ 3:1 ผสมจนเขากันละเอียดเปนเนื้อ
เดียวกันจากนั้นนําไปปนหุมรอบแกนไมที่กลึงเปนรูปทรงและขนาดตางๆ นําแมพิมพที่ปนแลวไปตากแดดประมาณ 3-4 วัน
เมื่อแมพิมพแหงแลวจึงนําไปใสโรงกลึงเพื่อกลึงหุนใหไดขนาดและรูปทรงที่ตองการลักษณะการกลึงตองอาศัยชาง 2 คน คน
หนึ่งเปนคนดึงเชือกซึ่งพันอยูกับไมหมอนเพื่อใหหุนดินหมุนอีกคนทําหนาที่กลึงโดยใชเหล็กกลึงหรือไมเหลาปลายแหลมติแตง
ลวดลายตามที่ตองการหุนที่ผานการกลึงจะไดรูปทรงและขนาดที่พอเหมาะที่สําคัญผิวหุนจะเรียบเนียน แตกระบวนการทํา
เครื่องทองเหลืองมีปญหาเกิดขึ้นคือ ในกระบวนการตากแบบแมพิมพเครื่องทองเหลืองสามารถทําไดเฉพาะวันที่มีแดดสภาพ
อากาศแจมใสเทานั้น สภาพอากาศในการปนแมพิมพไปผึ่งแดดใหแหงใชเวลานานในการทําใหแหงกับชวงฤดูฝนไมมีแดดทําให
การลดความชื้นในแบบแมพิมพแหงชาทําใหมีขอจํากัดในกระบวนการทําเครื่องทองเหลือง
ผูวิจัยจึงไดคิดวิธีการลดความชื้นในแมพิมพเครื่องทองเหลืองดวยวิธี Horizontal convection โดยมีการควบคุม
อุณหภู มิ แ บบอัต โนมั ติ โดยสร างตู ท ดสอบที่ ส ามารถตั้ ง เวลาป ด การทํ างานของตู ท ดสอบลดความชื้ นในแม พิ ม พ เ ครื่ อง
ทองเหลื อ งแบบอัต โนมั ติ แ ละออกแบบให ส ามารถที่ จะลดความชื้ นแม พิ ม พ เ ครื่ องทองเหลื องให ไ ด ห ลากหลายรู ป แบบ
ครอบคลุมชนิด และขนาดของแมพิมพมากขึ้น การออกแบบแหลงใหความรอนเปนขดลวดความรอนซึ่งจะใหความรอนเร็ว
กวาเพิ่มจํานวนของแมพิมพในการลดความชื้น และการใชลมรอนในการกระจายอุณหภูมิ ดวยวิธี Horizontal convection
จะทําใหชวยลดระยะเวลาและคาใชจายแกไขปญหาในชวงฤดูฝนที่ไมมีแดด และทําใหชาวบานสามารถผลิตงานหัตถกรรม
เครื่องทองเหลืองไดตรงตามความตองการของลูกคาและไดชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการลดปริมาณความชื้นในแมพิมพเครื่องทองเหลืองดวยวิธี horizontal convection โดยการใชการ
ควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเครื่องทองเหลือง กลุมหัตถกรรมเครื่องทองเหลือง บานปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี
ขอบเขตของการวิจัย
1) ตูทดสอบการลดปริมาณความชื้นในแมพิมพเครื่องทองเหลืองดวยวิธี horizontal convection ดวยขดลวดนําความ
รอนมีขนาดความกวาง 60 เซนติเมตรยาว 70 เซนติเมตรสูง 100 เซนติเมตร
2) แมพิมพที่ใชในการทดลองแบบระฆัง มี 3ขนาด คือ
 แบบระฆังขนาด 1-2.5 นิ้ว
 แบบระฆังขนาด 2.6-4 นิ้ว
 แบบระฆังขนาด 4.1-5 นิ้ว
3) แหลงกําเนิดความรอนจากขดลวดรอน ขนาด 600 วัตต จํานวน 3 ชุด
4) ชุดควบคุมอุณหภูมิรุน EW-988H
วิธีดําเนินการวิจัย
1) ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นจากการลดความชื้นในแมพิมพเครื่องทองเหลือง
2) ออกแบบโครงสรางตูทดสอบลดปริมาณความชื้นในแมพิมพเครื่องทองเหลืองดวยวิธี horizontal convection ดวย
ขดลวดความรอน
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ขดลวดนําความรอน

ตูควบคุม

พัดลมหมุนเวียนอากาศ

ชั้นวางแมพิมพ

3) ออกแบบวงจรควบคุมอุณหภูมิและตั้งระยะเวลาที่เหมาะสมในการลดความชื้นของแมพิมพเครื่องทองเหลือง

ก. วงจรควบคุมการทํางาน

ข. วงจรแหลงกําเนิดความรอน

การทํางานของวงจร อธิบายไดดังนี้ เมื่อ วงจรเปดเซอรกิตเบรกเกอรจะทําใหมีกระแสไฟฟาไหลผานหลอดสัญญาณสี
แดง ทําใหหลอดสัญญาณสีแดงติด แสดงวาตูทดสอบลดความชื้นพรอมทํางาน เมื่อกดสวิตซ START จะทําใหมีกระแสไฟฟา
สงไปยังคอยลของคอยลรีเลย รีเลยตั้งเวลา (Time Relay) และมีการติดตั้งชุดควบคุมอุณหภูมิ (Controller) ทําใหหนาสัมผัส
รีเลยเปลี่ยนจากปกติ เปนเปดทํางาน ชุดควบคุมอุณหภูมิ (Controller) จะมีการติดตั้งเซ็นเซอรในการตรวจวัดอุณหภูมิ เมื่อ
อุณหภูมิในตูทดสอบลดความชื้นต่ํากวาคาที่ตั้งไว จะทําใหมีกระแสไฟฟาไหลผานหนาสัมผัสปดของชุดควบคุมอุณหภูมิไปเลี้ยง
สงไปยังคอยลแมกเนติกคอนแทกเตอร โดยที่หนาสัมผัสของแมกเนติกคอนแทกเตอรจะมีกระแสไฟฟาซึ่งตอจากเซอรกิตเบรก
เกอร เมื่อมีกระแสไฟฟาไปเลี้ยงคอยลแมกเนติกคอนแทกเตอรทําใหหนาสัมผัสรีแมกเนติกคอนแทกเตอรเปลี่ยนจากปกติเปด
เปนปดทําใหมีกระแสไฟฟาไหลผานไปยังขดลวดนําความรอนและพัดลมหมุนเวียนอากาศหลอดสัญญาณสีเหลืองติดแสดงการ
ทํางานของขดลวดนําความรอนสง ผลใหอุณหภูมิในตู ทดสอบลดความชื้นเพิ่มสูงขึ้นจนกระทั่งถึงอุณหภูมิที่ ตั้งไว ชุดควบคุ ม
อุณหภูมิก็จะเปลี่ยนหนาสัมผัสคืนสภาวะปกติทําใหขดลวดนําความรอนและพัดลมหมุนเวียนอากาศหยุดทํางานหลอดสัญญาณ
สีเหลืองดับ เพื่อควบคุมใหอุณหภูมิภายในตูทดสอบลดความชื้นใหไดตามที่ตั้งไว จนกระทั่งอุณหภูมิในตูทดสอบลดความชื้น
ต่ําลงกวาคาที่ตั้งไวชุดควบคุมอุณหภูมิ (Controller) ก็จะเปลี่ยนหนาสัมผัสการทํางานอีกครั้งจะทํางานวนอยางนี้ไปเรื่อยๆ
จนถึงเวลาที่กําหนดรีเลยตั้งเวลา (Time Relay) ก็จะตัดกระแสไฟฟาทั้งหมดสงผลใหอุปกรณทั้งหมดหยุดการทํางานกลับสู
สภาวะปกติ
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4) สร างตู ท ดสอบลดปริ ม าณความชื้ นในแม พิ ม พ เ ครื่ องทองเหลื อ งด วยวิ ธี horizontal convection ด วยขด
ลวดความรอน

5) ทดสอบการวัดคากระจายตัวของลมรอนจากการตั้งขดลวดกําเนิดความรอนการภายในตูทดสอบลดความชื้นของ
แมพิมพเครื่องทองเหลือง และในการทดสอบวัดคาการกระจายตัวของลมรอนการภายในตูทดสอบลดความชื้นของ
แมพิมพเครื่ องทองเหลือง ทดสอบวัดคาอุณหภูมิในทุกจุด ซึ่งผูวิจัยไดออกแบบจุดเก็บ ผลการทดสอบดวย Data
Logger
6) ทดสอบเพื่อหาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการลดความชื่นในแมพิมพเครื่องทองเหลือง
7) คํานวณคาพลังงานไฟฟาในการลดความชื่นในแมพิมพเครื่องทองเหลือง
8) สรุปและอภิปรายผล
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การทดลองหาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการลดความชื่นในแมพิมพเครื่องทองเหลือง
ผูวิจัย ได ดํ าเนินการทดสอบประสิ ท ธิภ าพของตู ท ดสอบลดปริ ม าณความชื้ นในแม พิม พ เ ครื่องทองเหลื องด วยวิธี
horizontal convection ดวยขดลวดความรอน โดยทําทดสอบเพื่อหาอุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสมในการลดความชื้น
ในแมพิมพ ซึ่งจะกําหนดอุณหภูมิภายในตูทดสอบลดความชื้นแบงเปน 3 ชวงอุณหภูมิ คือ อุณหภูมิที่ 70 80 และ 85 องศา
เซลเซียส โดยใชแมพิมพแบบระฆังที่กําหนดขนาดไว 3 ขนาด คือ แมพิมพระฆังขนาดเล็ก (1-2.5 นิ้ว) จํานวน 40 ชิ้น
แมพิมพระฆังขนาดกลาง (2.6-4 นิ้ว) จํานวน 40 ชิ้น และแมพิมพระฆังขนาดใหญ (4.1-5นิ้ว) จํานวน 20 ชิ้น ผลการทดสอบ
สรุปไดดังนี้
1) การทดลองหาอุ ณหภู มิ แ ละเวลาที่ เ หมาะสมในการลดความชื่ น ในแม พิ ม พ เ ครื่ องทองเหลื องระฆั ง ขนาดเล็ ก
(1-2.5 นิ้ว) จํานวน 40 ชิ้น อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 80 องศาเซลเซียส ใชระยะเวลาในการลดความชื้นโดยเฉลี่ย 2
ชั่วโมง 35 นาที
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เปอร์เซ็นความชื้น

กราฟแสดงการลดความชื้นแม่พิมพ์ขนาดเล็ก
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อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส

ชั่วโมงที่ 1

ชั่วโมงที่ 2

ชั่วโมงที่ 3

2) การทดลองหาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการลดความชื่นในแม่พิมพ์เครื่องทองเหลืองระฆังขนาดกลาง (2.6-4
นิ้ว) จํานวน 40 ชิ้น อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 80 องศาเซลเซียส ใช้ระยะเวลาในการลดความชื้นโดยเฉลี่ย 3 ชั่วโมง
40 นาที

เปอร์เซ็นความชื้น

กราฟแสดงการลดความชื้นแม่พิมพ์ขนาดกลาง
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3) การทดลองหาอุ ณ หภู มิ แ ละเวลาที่ เ หมาะสมในการลดความชื่ น ในแม่ พิ ม พ์ เ ครื่ อ งทองเหลื อ งระฆั ง ขนาดใหญ่
(4.1-5นิ้ว) จํานวน 20 ชิ้น อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 80 องศาเซลเซียส ใช้ระยะเวลาในการลดความชื้นโดยเฉลี่ย 5
ชั่วโมง
กราฟแสดงการลดความชื้นแม่พิมพ์ขนาดใหญ่
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เปอร์เซ็นความชื้น
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ชั่วโมงที่ 5
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การทดสอบวัดคากระจายตัวของลมรอน ดวยวิธี horizontal convection ภายในตูทดสอบลดความชื้น
ผูวิจัยไดทดสอบวัดคาอุณหภูมิภายในตูทดสอบลดความชื้นฯ โดยติดตั้งเทอรโมคับเบิลกับ Data Logger เพื่อวัด
อุณหภูมิภายในตูทดสอบลดความชื้น ซึ่งตั้งสัญญาณวัดไดทั้งหมด 10 ชองสัญญาณชองสัญญาณที่ 1 ติดกับ SENSOR และ
ชองสัญญาณที่ 2-10 จะกระจายตามชั้นตาง ๆ ภายในตูทดสอบลดความชื้น สวนเครื่องDATA LOGGER เปนอุปกรณที่ใชใน
การวัด คาอุณหภูมิในตูทดสอบลดปริมาณความชื้ นในแมพิมพเ ครื่องทองเหลืองด วยวิธี horizontal convection ดวยขด
ลวดความรอน แลวทําการบันทึกคาที่ไดลงในเครื่อง ตามชวงเวลาที่กําหนดไว โดยจะแสดงผลออกมาเปนแบบตารางและกราฟ
ทั้งหมด 10 ชอง วัดอุณหภูมิทุกๆ 5 นาที ที่ระยะเวลา 180 นาที ซึ่งไดผลการทดสอบดังนี้
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
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จากกราฟแสดงอุณหภูมิจากการทดสอบทดสอบการวัดคาอุณหภูมิภายในตูทดสอบลดความชื้นโดยติดตั้งเทอรโมคัปเปล
กับ Data Logger เพื่อวัดอุณหภูมิภายในตูทดสอบลดความชื้นพบวา เมื่อขดลวดนําความรอนผานไปจนถึงเวลาประมาณ 20
นาที อุณหภูมิภายในตูทดสอบลดความชื้นจะมีคาประมาณ 77-80 องศาเซลเซียสที่เวลา 20 นาที - 55 นาที จะมีคาใกลเคียง
กันมากที่สุด ซึ่งตรงกับคาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการลดความชื้นของแมพิมพเครื่องทองเหลือง โดยสังเกตจากชองสัญญาณ
ที่ 1-10 จะพบวา อุณหภูมิภายในตูทดสอบลดความชื้นจะมีคาใกลเคียงกัน
การคํานวณคาพลังงานไฟฟาในการลดความชื่นในแมพิมพเครื่องทองเหลือง
การทดสอบการลดความชื้นในแมพิมพเครื่องทองเหลืองดวยวิธี horizontal convection ดวยขดลวดนําความรอน
เพื่อหากระแสไฟฟา ในการนําไปคํานวณหาคาไฟฟาในการทํางานแตละครั้ง กําลังไฟฟาที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส มีกระแส
ขณะทํางานคาเฉลี่ยอยูที่ 8.9 แอมป โดยเสียคาพลังงานไฟฟาในการทํางาน ประมาณ 16 บาท
จากการทดสอบหาประสิ ท ธิภ าพของตู ท ดสอบลดความชื้ น ในแม พิ ม พ เ ครื่ อ งทองเหลื อ งด ว ยวิธี horizontal
convection ดวยขดลวดนําความรอนแลวผลปรากฏวาไดผลเปนที่นาพอใจ ตูลดปริมาณความชื่นในแมพิมพเครื่องทองเหลือง
ด วยวิธี horizontal convection ด วยขดลวดนําความร อนสามารถทํ างานได อย างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและสอดคล องกั บ
วัตถุประสงคตามที่ตั้งไว ซึ่งกลุมหัตถกรรมเครื่องทองเหลืองสามารถนําตูทดสอบลดความชื้นนี้ไปใชงานได สามารถผลิตสินคา
หัตถกรรมไดตามระยะเวลาที่ลูกคาตองการ สามารถเพิ่มรายไดใหกับกลุมหัตถกรรมเครื่องทองเหลืองบานปะอาวเปนอยางยิ่ง
ขอเสนอแนะและการนําไปใชประโยชน
ในการทดสอบลดความชื้นในแมพิมพเครื่องทองเหลืองดวยวิธี horizontal convection ดวยขดลวดนําความรอนนี้
เปนความตองการของกลุมหัตถกรรมเครื่องทองเหลืองบานปะอาว ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการเสร็จสิ้น กลุมหัตถกรรมสามารถ
นําไปใชงานไดจริง เปนการสรางประโยชนใหกับชุมชน สามารถเพิ่มรายไดใหกับกลุมหัตถกรรมยิ่งขึ้นไป
กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปลูกยางพาราเพื่อความมั่งคงด้านอาชีพเกษตรกร บ้านโนนโพธิ์
ตําบลก่อเอ้ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์ องค์ความรู้ ปัญหา อุปสรรค
ปัจจัยเงื่อนไขในการปลูกยางพาราของชุมชน 2) ศึกษาสภาพพื้นที่การถือครองที่ดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดินในการ
ปลูกยางพารา และการปลูกพืชชนิดอื่นๆ โดยใช้ระบบ GIS 3) หากระบวนการผลิตยางพาราแบบสร้างสรรค์ที่ไม่ทําให้
เกิดผลกระทบด้านลบต่อวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางด้านอาหารของชุมชน 4) เพื่อหากระบวนการ
รวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราบ้านโนนโพธิ์อย่างมีส่วนร่วมการวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Action Research PAR) และดําเนินงานวิจัยด้วยกระบวนการและกิจกรรมที่ทําให้เกิดการมี
ส่วนร่วมของชุมชน การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนระหว่างกันในทีมวิจัยชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแบ่งการวิจัยออกเป็น
3 ระยะคือระยะเตรียมการระยะปฏิบัติการและระยะสรุปผลและประเมินผล
ผลการวิจัยสรุปได้ว่าในกระบวนการวิจัยที่เน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน เริ่มจากการประชุม
ร่วมกันระหว่างนักวิจัยและทีมนักวิจัยชุมชน เพื่อเสนอแนะปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปลูกยางพาราในพื้นที่ชุมชนบ้าน
โนนโพธิ์ ซึ่งพบว่า ชุมชนมีปัญหาด้านการครอบครองพื้นที่ทํากิน การไม่ได้รับการสนับสนุนการปลูกยางพาราจากทาง
ภาครัฐและเอกชนไม่ทั่วถึง จากการดําเนินการร่วมกันพบว่ากระบวนการที่ทําให้การแก้ปัญหาสามารถคลี่คลายนั้นคือ
การรวมกลุ่ม ทางคณะผู้วิจัยและทีมงานวิจัยชุมชน จึงได้ร่วมมือกันวิเคราะห์ศักยภาพ ความสามารถและความเป็นไป
ได้ของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งทางนักวิจัยได้ใช้ข้อมูลในการสํารวจพื้นที่การทําการเกษตร โดยใช้ระบบ GIS เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการรวมกลุ่ม รวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรเป็นจุดเริ่มต้นให้กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนโพธิ์ได้เริ่มลงมือจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจขึ้นเป็น “กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนการเกษตรร่วมใจโนนโพธิ์”เกษตรกรในชุมชนมีส่วนร่วมในการนําเสนอความคิด การจัดกิจกรรมต่าง ๆ
และมีเกษตรกรแกนนําที่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีในทางปฏิบัติการเกษตร สามารถอบรมให้ความรู้ การสาธิตการให้
คําปรึกษาในการทําการเกษตรได้ ทําให้เกษตรกรในชุมชนมีกําลังใจในการทําการเกษตรเพื่อสามารถดํารงชีพได้อย่าง
ยั่งยืนต่อไป
คําสําคัญ: กลุ่มเกษตรกร,กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน,การสํารวจพื้นที่ด้วย GIS
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บทนํา
การปลูกยางพาราในช่วงแรกๆ นั้น (พ.ศ. 2443 - 2503) เป็นพันธุ์พื้นเมือง ปลูกร่วมกับไม้ผลและพืชผักอื่นๆ
ในบริเวณเชิงเขาและที่ราบเชิงเขา ซึ่งเรียกว่า “ป่ายาง” โดยเมล็ดพันธุ์จะนํามาจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งขณะนั้น เป็น
ประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติเป็นอันดับ 1 ของโลก มีการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูง และทําการปลูก
ทดแทนพันธุ์พื้นเมืองเดิมไปมาก ประเทศไทยจึงมีความพยายามพัฒนาการทําสวนยางพาราให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่
สําคัญ ได้จัดตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการทําสวนยางพารา เพื่อดําเนินการวิจัย ส่งเสริม และพัฒนา ทําให้พื้นที่ปลูก
ยางพาราขยายตัวอย่างต่อเนื่องจาก 7 ล้านไร่ ในปี 2503 เป็น 10 ล้านไร่ ในปี 2529 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.3 ต่อปี
โดยพื้นที่บางส่วนได้รับการส่งเสริมให้ปลูกยางพันธุ์ดีแทนยางพาราพันธุ์เก่าอายุ 25 ปีขึ้นไป โดยสงเคราะห์ให้เกษตรกร
ไร่ละ 6,800 ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 ปี
ช่วงปี 2529 – 2534 การทําสวนยางพารามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจาก “ป่ายางหรือสวนสมรม” ไปเป็น
พืชเชิงเดี่ยวที่มีเพียงต้นยางพาราอย่างเดียว โดยปลูกทดแทนพันธุ์พื้นเมืองเดิมด้วยยางพันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่า
และมีการบํารุงรักษามากขึ้น ทําให้ผลผลิตยางพาราของไทยในช่วงเวลาดังกล่าว เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 0.94 ล้าน
ตัน ในปี 2529 เป็น 1.5 ล้านตัน ในปี 2534 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 9.7 ต่อปี ประเทศไทยจึงเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติ
อันดับหนึ่งของโลก
ยางพารา จึงนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ ซึ่งไทยเป็นผู้ส่งออกยางพารามากเป็นอันดับ 1 ของ
โลก ครองส่วนแบ่งการตลาดเกือบ 1 ใน 3 ด้วยศักยภาพการเป็นแหล่งวัตถุดิบที่เป็นข้อได้เปรียบประเทศคู่แข่ง และ
การมีแรงงานจํานวนมาก ทําให้อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาททั้งในแง่ของการ
ส่งออกและการจ้างงาน ด้านการส่งออกอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางก็มีมูลค่าการส่งออกในระดับต้นๆของการ
ส่งออกสินค้าการเกษตรของไทย สําหรับด้านการจ้างงานจะเกี่ยวข้องกับเกษตรกรกว่า 6 ล้านคน และแรงงานใน
อุตสาหกรรมกว่า 200,000 คน นอกจากนี้ ยางพารายังเป็นไม้ยืนต้นที่มีส่วนช่วยเพิ่มพื้นที่ป่า ลดภาวะโลกร้อน ทําให้
สภาพแวดล้อมมีความชุ่มชื่น ซึ่งแหล่งปลูกยางพาราที่สําคัญอยู่ในภาคใต้ อย่างไรก็ตามในช่วง 10 -20 ปีที่ผ่านมา
พบว่าพื้นที่ในภาคอีสานได้มีการปลูกยางพารากันมากขึ้นเป็นลําดับ จนเป็นพืชเศรษฐกิจที่มาแรงในปัจจุบัน เพิ่มเติม
จากการเป็นแหล่งปลูกข้าว มันสําปะหลัง และอ้อยที่สําคัญของประเทศ
จังหวัดอุบลราชธานีมีเกษตรกรที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ประมาณ 22,000 ราย เนื้อที่ประมาณ 2 แสนไร่
ปริมาณยางพาราไม่น้อยกว่า 15,000 ตันสร้างรายได้ให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเงินกว่า 1,200 ล้านบาท ต่อปี ซึ่ง
พื้นที่ในการปลูกยางพาราจะแบ่งลักษณะการครอบครองพื้นที่ของเกษตรกรเป็นหลัก โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ของสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง (สกย.) ตั้งแต่ปีพ.ศ.2535 ถึง 2556 จํานวน 16,247 ราย เนื้อที่
ประมาณ 1แสน 2 หมื่นไร่ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่อยู่นอกโครงการของ สกย.จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน
6,523 ราย เนื้อที่ประมาณ 7 หมื่นไร่
ชุมชนบ้านโนนโพธิ์ ตําบลก่อเอ้ จังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่ 44.65 ตารางกิโลเมตร หรือ 27,597 ไร่
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มสลับที่ดอน มีทรัพยากรป่าไม้กระจายอยู่ทั่วไป พื้นที่ส่วนใหญ่ ใช้เพื่อการเกษตร
ประมาณ 27,597 ไร่ เป็นที่ราบลุ่ม ร้อยละ 70 เป็นที่ดอนร้อยละ 30 โดยมีแหล่งน้ําธรรมชาติ เช่น ลําห้วย และหนอง
กลางบ้าน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักสําคัญทําให้พื้นที่บริเวณนี้เหมาะสมในการทําเกษตรกรรม ในส่วนของประชากรในพื้นที่
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 85 สําหรับพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของชุมชนบ้านโนนโพธิ์ ได้แก่ ข้าว
เหนียว พันธุ์ กข.6 และข้าวหอมมะลิ 105 พริก ถั่วลิลง และยางพารา
สําหรับยางพารา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ ที่เข้ามามีบทบาทในชุมชน เนื่องด้วยชาวบ้านในชุมชนพบว่า
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีราคาเป็นสิ่งจูงใจ จึงมีความสนใจในการเพาะปลูกยางพารากันเป็นจํานวนมาก โดย
ชุมชนบ้านโนนโพธิ์ เริ่มปลูกยางพารามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งลักษณะภูมิประเทศของบ้านโนนโพธิ์ มีพื้นที่ที่
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เหมาะสมกับการปลูกยางพาราเป็นอย่างมาก เนื่องเป็นพื้นที่ราบไม่ไกลจากแหล่งน้ําธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันมีครอบครัว
เกษตรที่ปลูกยางพารา จํานวน 170 ครัวเรือน สามารถกรีดยางพาราได้แล้วประมาณ 20 ราย นอกนั้นเป็นเกษตรกรที่
ปลูกยางพาราประมาณ 1- 5 ปี หลังจากการสนทนาร่วมกันกับตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราบ้านโนนโพธิ์ ในพื้นที่
ที่สามารถกรีดยางพาราได้แล้วพบว่า ผลผลิตจากการกรีดยางพาราสามารถนําไปขายที่ตลาดรับซื้อในอําเภอกันทร
ลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งได้ราคายางตามคุณภาพของยาง แต่สําหรับเกษตรกรที่เพิ่งเริ่มดําเนินการปลูกยางพารา
ในช่วง 1-5 ปี พบว่า มีปัญหาในการปลูกยางพาราค่อนข้างมาก ได้แก่ ระยะเริ่มต้นปลูกจากปัญหาวัชพืช ปัญหาต้น
อ่อนของยางพาราเกิดเชื้อราบริเวณลําตัน มีต้นยางบางส่วนที่ไม่มีน้ํายางซึ่งชาวบ้านก็ไม่ทราบสาเหตุ การขาดความรู้
ในการกรีดยาง ทําให้หน้ายางตาย ไม่สามารถกรีดยางได้ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาพื้นฐานของเกษตรกรในการขาดรู้
ในการปลูกยางพารา ซึ่งต้องการการแก้ไขปัญหาจากทางภาครัฐ หรือ จากผู้ที่มีความชํานาญการด้านการเกษตร ใน
ด้านการใช้ประโยชน์จากที่ดินในการทําการเกษตร พบว่า เกษตรกรเกือบ 80% ของผู้ปลูกยางพาราปลูกในพื้นที่ที่ไม่มี
เอกสารสิทธิ์ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ทําไร่ทํานาของบรรพบุรุษ เสียแต่ภาษีดอกหญ้าให้กับท้องถิ่น การทําสวนยางของชาวบ้าน
ในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ทําให้เกษตรกรกลุ่มนี้เสียสิทธิ์และประโยชน์ที่ควรจะได้รับเช่น การได้รับเงินสนับสนุนการ
ปลูกยางพาราจากกองทุนสงเคราะห์ยางพารา หรือ การได้รับความรู้ที่ถูกต้องในการปลูกยางพารา
ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เมื่อไม่มีการรวมกลุ่ม จึงเกิดปัญหาต่างๆขึ้น และไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเป็น
ทางการจากภาครัฐ มีเพียง 20 กว่าครอบครัวที่ได้รับเงินค่าชดเชยเพราะมีเอกสารสิทธิ์ที่ทํากิน ในขณะเดียวกันการ
ปลูกยางพาราในชุมชนมีลักษณะต่างคนต่างทํา ไม่มีการรวมกลุ่ม จึงไม่เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล ข่าวสาร ทั้ง
ด้านการผลิตและการจําหน่าย เกษตรกรไม่มีอํานาจการต่อรองราคาจากตลาดท้องถิ่น ซึ่งมีผู้ขายเป็นเกษตรกรจํานวน
มาก ขณะที่ผู้ซื้อคือ พ่อค้าคนกลางมีจํานวนน้อยรายและมีหลายขั้นตอน ส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้ต่ํากว่าที่ควร
จะเป็น รวมถึงประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ํา เนื่องจากชาวสวนยางพาราส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกรรายย่อย ทําให้ขาดการบริหารจัดการและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินการ ส่งผลให้ผลผลิตยางมี
คุณภาพต่ําและไม่สม่ําเสมอ
ในขณะเดียวกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีนโยบายในการสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ตําบลก่อเอ้
อําเภอเขื่องใน ในการให้ความรู้ทางด้านการเกษตร โดยได้ร่วมมือกับทางภาครัฐ อันได้แก่ สํานักงานเกษตรจังหวัด
อุบลราชธานี ในการแนะนํา ให้ความรู้แก่เกษตรกรในด้านการปลูกข้าว พริก ถั่วลิสง อันเป็นพืชเศรษฐกิจของคนใน
พื้นที่ แต่ในส่วนของยางพารา ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งทั้งที่มีเกษตรกรผู้ปลูก
ยางพาราเป็นจํานวนมาก แต่ไม่ได้มีการรวมกลุ่มเพื่อประสานงานกับทางภาครัฐแต่อย่างใด การประสานงานระหว่าง
องค์การบริหารส่วนตําบลกับเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา จึงเป็นเพียงแค่การสอบถามข้อมูลเพื่อนําไปพัฒนาใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการใช้พื้นที่ทางการเกษตรในตําบลเท่านั้น ขาดการสนับสนุนและส่งเสริมในการปลูกยางพาราอย่าง
ชัดเจน
จากสภาพปัญหาการขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราบ้านโนนโพธิ์ ทั้งในด้านการวางแผน
กําหนดพื้นที่ในการปลูกยาง การขาดความรู้ความเข้าใจในการปลูกยางพารา การขาดความรู้ในการผลิตยางพาราแผ่น
การขาดระบบข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตลาดกลาง ตลาดท้องถิ่นและตลาดประมูลท้องถิ่น ทําให้ไม่ได้รับ
ข้อมูลด้านราคาและสถานการณ์ซื้อขาย จึงถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง เมื่อเกษตรกรในชุมชนไม่มีความเข้มแข็ง
ของกลุ่ม เกษตรกรไม่มีอํานาจในการขอรับความช่วยเหลือของทางภาครัฐได้ จึงเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ทุกหน่วยงานและ
ทุกฝ่ายต้องหันมาให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา ทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ และชุมชนการบริหารจัดการกลุ่ม
จึงเป็นส่วนสําคัญที่เกษตรกรในชุมชนต้องมี เพื่อเป็นการแสดงถึงความความเข้มแข็งในการปลูกยางพารา ซึ่งเป็นสิ่งที่
แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรยางพาราได้ด้วยตนเอง และสามารถแก้ไข
ปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเกษตรกรได้ด้วยตนเองจึงจะเกิดความมั่นคงในด้านของอาชีพ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ องค์ความรู้ ปัญหา อุปสรรค ปัจจัยเงื่อนไขในการปลูกยางพาราของชุมชน
2) เพื่อศึกษาสภาพพื้นที่การถือครองที่ดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกยางพารา และการปลูกพืช
ชนิดอื่นๆ โดยใช้ระบบ GIS
3) เพื่ อ หากระบวนการผลิ ต ยางพาราแบบสร้ า งสรรค์ ที่ ไ ม่ ทํ า ให้ เ กิ ด ผลกระทบด้ า นลบต่ อ วิ ถี ชี วิ ต
สิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางด้านอาหารของชุมชน
4) เพื่อหากระบวนการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราบ้านโนนโพธิ์อย่างมีส่วนร่วม
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตการศึกษา
พื้นที่ดําเนินการวิจัย
ในการดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้ ทางคณะผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่เป้าหมายคือ บ้านโนนโพธิ์ ตําบลก่อเอ้ อําเภอ
เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพื้นที่วิจัย ด้วยเหตุผลคือ พื้นที่การเกษตรบ้านโนนโพธิ์ เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลาย
ในการทําการเกษตร ซึ่งได้แก่ ยางพารา ข้าว มันสําปะหลัง และปาล์ม พริก และผักสวนครัวชนิดอื่น ๆ ซึ่งอาชีพหลัก
ของชุมชนบ้านโนนโพธิ์ คือ อาชีพเกษตรกร โดยร้อยละ 90 เกษตรกรบ้านโนนโพธิ์ทําการปลูกยางพารา ซึ่งมีพื้นที่ใน
การปลูกยางพารามากกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด นอกจากนี้เกษตรกรบ้านโนนโพธิ์ยังเป็นกลุ่มที่มีความ
เข้มแข็งที่เกิดจากผู้นําชุมชน และชาวบ้าน ที่พร้อมที่จะให้ความร่วมมือและตระหนักถึงความต้องการในการพัฒนา
พื้นที่ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมองเห็นถึงศักยภาพของชุมชนบ้านโนนโพธิ์ ตําบลก่อเอ้ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อ
ศึกษากระบวนการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเพื่อความมั่นคงด้านอาชีพอย่างมีส่วนร่วม
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลักในการดําเนินงานวิจัยคือ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา บ้านโนนโพธิ์ ตําบลก่อเอ้
อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 170 ครอบครัว
กลุ่มเป้าหมายรอง คือบุคคลากรและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลก่อเอ้ อําเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษานี้มุ่งศึกษาการ โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีระยะเวลา ในการวิจัย 1 ปี ได้แบ่งวิธีการดําเนินการ
ออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะเตรียมการ
ขั้นตอนที่ 1พัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับเกษตรกรยางพาราบ้านโนนโพธิ์
ขั้นตอนที่ 2 จัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจโครงการ แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบ้านโนนโพธิ์ และ
อาสาสมัครเพื่อเป็นทีมวิจัย
ขั้นตอนที่ 3 ทีมวิจัยร่วมกันออกแบบเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลบริบท
ของ
ชุมชนข้อมูลเกษตรกร ข้อมูลสภาพทั่วไปของพื้นที่การเกษตรบ้านโนนโพธิ์ข้อมูลด้าน
การตลาดเกี่ยวกับการค้ายางพาราการประเมินศักยภาพของพื้นที่ด้วยระบบ GIS
ขั้นตอนที่ 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บข้อมูลแก่ทีมวิจัย
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ขั้นตอนที่ 5 กลุ่มนักวิจัยร่วมกับกลุ่มเกษตรกรอาสาสมัครทําการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 6 จัดเวทีคืนข้อมูลสู่เกษตรกรยางพารา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการ
จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรยางพาราบ้านโนนโพธิ์
ระยะปฏิบัติการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดกิจกรรมการสร้างแรงจูงใจ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
กลุ่มเกษตรกรยางพาราบ้านโนนโพธิ์ด้วยการศึกษาดูงานกับหน่วยงานที่มีความ
เข้มแข็ง และเป็นตัวอย่างในการศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกร
ขั้นตอนที่ 2 จัดทําเวทีสรุปผลการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับ ร่วมกันกําหนด
ทิศทางการทํางาน
ขั้นตอนที่ 3 จัดเวทีแสวงหาความร่วมมือการมีส่วนร่วมในการก่อตั้งกลุ่มเกษตรกรยางพาราบ้าน
โนนโพธิ์
ขั้นตอนที่ 4 ทดลองปฏิบตั ิงานจริง
ขั้นตอนที่ 5 จัดเวทีสรุปผลการทดลองการปฏิบัติการกลุ่ม
ขั้นตอนที่ 6 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราบ้านโนนโพธิ์
ระยะสรุปและประเมินผล
ระยะสรุปผล
ขั้นตอนที่ 1 จัดเวทีสรุปและประเมินผลการดําเนินงานวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์
การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content method analysis) ข้อมูลที่ได้จากการการสัมภาษณ์
การสนทนากลุ่ม การจัดเวที การสังเกต การเดินสํารวจ และเครื่องมือการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นหลังการเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือต่างๆ นอกจากนี้ยังใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเกษตรกรจากการต่างคนต่างอยู่มาเป็นการรวมตัวกันของการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนการเกษตรร่วมใจโนนโพธิ์
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สถานการณ์ องค์ความรู้ ปัญหา อุปสรรค ปัจจัยเงื่อนไขในการปลูกยางพาราของชุมชน
บ้านโนนโพธิ์ ตําบลก่อเอ้ จังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่ 44.65 ตารางกิโลเมตร หรือ 27,597 ไร่ ลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นที่ ราบลุ่มสลับที่ ดอน มีทรัพยากรป่าไม้กระจายอยู่ทั่วไป พื้นที่ส่วนใหญ่ ใช้เพื่อการเกษตรประมาณ
27,597 ไร่ เป็นที่ราบลุ่ม ร้อยละ 70 เป็นที่ดอนร้อยละ 30 โดยมีแหล่งน้ําธรรมชาติ และอ่างเก็บน้ําแก่งอีติ่งที่มีขนาด
ใหญ่ สามารถกักเก็บน้ําได้ตลอดทั้งปี สามารถทําการเพาะปลูกได้โดยไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ําในฤดูกาลต่าง ๆ ใน
การเริ่มปลูกยางพาราของเกษตรกรบ้านโนนโพธิ์ ตําบลก่อเอ้ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานีเริ่มขึ้นในปี พ.ศ.
2540 ภายหลังจากได้รับการอบรมตามโครงการของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้เกษตรกรทางภาคอีสานทําการเพาะปลูก
ยางพารา ซึ่ง ในระหว่างการปลูกยางพารา มีหน่วยงานในการให้การสนับสนุน คือ สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การ
ทําสวนยางได้เข้ามาพี่เลี้ยงดูแล พร้อมกับให้คําแนะนําอย่างสม่ําเสมอ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2548 ขนาดของต้นยางพารา
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เข้าเกณฑ์สามารถกรีดเพื่อนํายางพารามาขายได้ เกษตรกรได้นํายางพาราไปจําหน่ายและได้กําไรดี อันเนื่องจากในปี
พ.ศ. 2548 ราคายางยังมีราคาดี กลุ่มเกษตรกรรายอื่นเมื่อตระหนักแล้วว่าการปลูกยางพาราจะสามารถสร้างรายได้
ให้แก่ตนเอง จึงได้มีการเริ่มปลูกยางพาราเช่นเดียวกัน แต่เนื่องจากที่ดินทํากินที่ตนเองทํากินอยู่นั้นมิได้เป็นที่ดินแบบมี
เอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ทํากินของตนเอง จึงได้มีการแผ้วถางพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่จับจอง โดยมีการเสียภาษีที่ดินดอกหญ้า
ให้แก่รัฐบาล
จากการสอบถามและสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา พบว่า ในระหว่างที่มีการปลูกยางพาราในช่วงปี
พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน ความก้าวหน้าของการปลูกยางพาราของเกษตรกรที่ได้ทําการปลูกยางพารา เป็นไปอย่างทุทัก
ทุเล ยากลําบากซึ่งเกิดปัญหาหลายส่วน เช่น บางรายเมื่อลงต้นกล้าแล้วผ่านมาได้ระยะหนึ่งต้นกล้าเกิดตาย หญ้า
รกชัฏ ทําให้ต้นยางไม่เจริญเติบโต บางรายเมื่อถึงระยะเวลาที่เริ่มกรีดยางได้ กลับกลายเป็นหน้ายางตายอันเนื่องจาก
การกรีดไม่ถูกวิธี และอาจเกิดจากการกรีดเร็วกว่ากําหนด บางรายต้องโค่นต้นยางทิ้งเพราะสูญเสียเงินลงทุนไปมาก ไม่
สามารถจะทําต่อไปได้
สภาพ พื้นที่การถือครองที่ดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกยางพารา และการปลูกพืชชนิดอื่น ๆ
จากการลงพื้นที่เพื่อประเมินศักยภาพการใช้พื้นที่ในการทําการเกษตรในชุมชนบ้านโนนโพธิ์ ซึ่งมีพื้นที่การ
ทําการเกษตรทั้งหมด 27,597 ไร่ โดยแบ่งการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังนี้พื้นที่ทํานา 17,376 ไร่ พื้นที่ปลูกยางพารา
1,223 ไร่ พื้นที่ปลูกไม้ผล 132 ไร่ พื้นที่ปลูกผัก 10 ไร่ ไม้ยืนต้น 256 ไร่การเกษตรอื่น ๆ 4,000 ไร่ ที่ดินว่างเปล่า
4,600 ไร่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนมากจะทําการเกษตร ได้แก่ การปลูกข้าว และการปลูกยางพารา ซึ่งใน
ข้อมูลพื้นที่การเกษตรตําบลก่อเอ้ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า บ้านโนนโพธิ์เป็นพื้นที่มีการการปลูกพืช
เศรษฐกิจคือ ข้าวมากที่สุด รองลงมาคือการปลูกยางพารา ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตําบลก่อเอ้ ได้ให้การสนับสนุน
การดําเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ซึ่งเป็นศูนย์ที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านโนนโพธิ์ร่วมกันก่อตั้ง
ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มรายได้ในชุมชน เพื่อกระจายข้าว
พันธุ์ดีสู่เกษตรกร จากศักยภาพของเกษตรกรบ้านโนนโพธิ์ จึงได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากหน่วยงานทั้งทาง
ราชการและเอกชน อาทิเช่น ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอเขื่องใน สํานักงาน
เกษตรจังหวัดอุบลราชธานีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดอุบลราชธานี
ในส่วนของพื้นที่ในการปลูกยางพารา จากการลงพื้นที่สํารวจศักยภาพการใช้ที่ดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ปลูกยางพาราพบว่า มีเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่มีเอกสารสิทธิ์และทําการปลูกยางพาราจนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
ได้ 13 คน มีเอกสารสิทธิ์ในการถือครองบางส่วนจํานวน 16 คน และไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการถือครองจํานวน 38 คน
ทั้งนี้พื้นที่ในการปลูกยางพาราจะมีลักษณะการกระจายทั้งพื้นที่ บางไร่ที่ติดกัน แต่ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวต่างกัน ทั้งนี้
เกิดจากการเริ่มต้นปลูกของเกษตรกรที่มีระยะเวลาในการเริ่มต้นต่างกัน
การสํารวจการใช้ประโยชน์จากที่ดินจากการปลูกพืชชนิดอื่น ๆ พบว่า เกษตรกรบ้านโนนโพธิ์ ปลูกปาล์ม
น้ํามัน 16 คน ปลูกข้าว 34 คน ปลูกผักสวนครัว 16 คน เลี้ยงสัตว์ 18 คน และไม่มีการใช้ประโยชน์จากที่ดิน 14 คน
ซึ่งกล่าวได้ว่า เกษตรกรบ้านโนนโพธิ์ มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินในการทําการเกษตรแบบผสมผสาน ในจํานวน
เกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถาม มีการทําการเกษตรแบบควบคู่ นั้นคือ แบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วนทั้งปลูกข้าวและปลูก
ยาง ขนานกันไป ดังนั้นรายได้ที่มาจากการทําการเกษตรก็ได้มาจากผลผลิตทางการเกษตรที่แตกต่างกัน
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หลังจากที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตยาพาราของกลุ่มเกษตรกรบ้านโนนโพธิ์ ภายหลังจาก
การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจแล้ว ในชุมชนบ้านโนนโพธิ์มีเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในการปลูกยางพาราอยู่หลายคน
ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ทํากิน ซึ่งในปัจจุบันมีถึง 13 ราย ดังนั้น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม
เกษตรกร และสร้างความสามัคคีให้กับสมาชิกในกลุ่ม นั่นคือ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเองในกลุ่ม โดย
พิจารณาหาเกษตรกรต้นแบบในชุมชน เพื่อเข้าเยี่ยมชมสวนยางพารา จากการพิจารณาคุณสมบัติ และความพร้อม
ของเกษตรกรต้นแบบในชุมชน เกษตรกรส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าอยากเข้าเยี่ยมชมสวนยางของลุงบุญจันทร์ ซึ่งมี
พื้นที่การทําสวนยางทั้งหมด 25 ไร่ สามารถกรีดยางและจําหน่ายมาแล้ว 2 ปี โดยมีวิทยากรคือพ่อใหญ่อานนท์ มนัส
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูยางเพื่อเป็นครูผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรในชุมชน เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับแนว
ทางการดูแลต้นยาง วิธีการกรีดยาง และการปลูกพืชแซมในสวนยาง
ผลการศึกษาดูงานในครั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรต่างได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และเป็นกันเองจากลุง
บุญจันทร์ ผู้เป็นเจ้าของไร่ และยังได้รับความรู้อย่างครบถ้วน โดยพ่อใหญ่มนัสได้แนะนําตั้งแต่กระบวนการเลือกสรร
ปุ๋ยที่นํามาใช้ในการบํารุงรักษา การศึกษาลักษณะต้นยางที่จะกรีด อุปกรณ์ที่สําคัญสําหรับใช้การกรีดยาง การตั้ง
องศาของมีดเพื่อให้ได้น้ํายางที่มีคุณภาพและไม่ทําให้หน้ายางตาย รวมไปถึงการปลูกพืชแซมในสวนยาง อันได้แก่
สับปะรด พริก มะเขือพวง
บรรยากาศการศึกษาดูงานในสวนยางของเกษตรกรต้นแบบเป็นไปอย่างสนุกสนาน เกษตรได้มีส่วนร่วมใน
การทดลองกรีดยาง สร้างรอยยิ้มให้กับกลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นบรรยากาศที่น่าจดจํา อีกทั้งแต่ละคนยังได้ของที่ระลึกติด
มือกับบ้าน นั่นคือ สับปะรดภูแลกลับบ้านคนละลูกอีกด้วย นับว่าเป็นการศึกษาดูงานที่เกิดประสิทธิภาพอย่างยิ่ง
กระบวนการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราบ้านโนนโพธิ์อย่างมีส่วนร่วม
ในการวิจัย การรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเพื่อความมั่งคงด้านอาชีพเกษตรกรอย่างมีส่วนร่วม บ้านโนน
โพธิ์ ตําบลก่อเอ้ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้ ทีมนักวิชาการและทีมนักวิจัยชุมชน รวมถึงเกษตรกร
ยางพาราบ้านโนนโพธิ์ ต่างมีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัย ตั้งแต่เริ่มกระบวนการหาโจทย์วิจัยจนเข้าสู่กระบวนการดําเนิน
วิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสํารวจพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรบ้านโนนโพธิ์ ซึ่งได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนจากคนในชุมชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากผลลัพธ์ที่ได้ สามารถถ่ายทอดและเก็บรักษาข้อมูลไว้ให้แก่ลูกหลาน
ในอนาคตได้ และกระบวนการหนึ่งที่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราสามารถดําเนินการได้อย่างสมบูรณ์ คือ การรวมกลุ่ม
กันเพื่อจัดตั้งกลุ่ม โดยทางกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราได้ประสานกับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรอําเภอเขื่องใน
ในการขอรับข้อมูลเพื่อจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เป็นไปตามระเบียบและหลักการ หลังจากนั้นเกษตรกรบ้านโนนโพธิ์
ได้ดําเนินการประชุมเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วยคณะกรรมการดําเนินงาน คณะกรรมการ
กองทุน ที่ปรึกษากลุ่ม ซึ่งทางกลุ่มได้จัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 มีสมาชิกทั้งหมด 70 คน ในรูปแบบของ
วิสาหกิจชุมชนการเกษตรรวมใจโนนโพธิ์ ดําเนินกิจกรรมในด้านการอํานวยความสะดวกในการซื้อขายผลผลิตทาง
การเกษตร การให้ความรู้ทางด้านการเกษตร การช่วยเหลือในด้านเทคนิคและวิธีการในการปลูกพืชภายในชุมชนบ้าน
โนนโพธิ์ทุกชนิด ซึ่งมีการประชุมและดํ าเนินกิจกรรมมาแล้ว 3 กิจกรรม ได้แก่ กิ จกรรมาศึกษาดูงานสหกรณ์
การเกษตรภูฝอยลม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการปลูกยางพารากิจกรรมการระดม
หุ้น เพื่อใช้ต้นทุนในการอบรมเพิ่มเติมความรู้และจัดการประชุมกิจกรรมการรับซื้อปาล์มน้ํามันซึ่งประสบผลสําเร็จ
และเป็นที่พึ่งพอใจกับคนในชุมชน
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ในกระบวนการวิจัยที่เน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเริ่มจากการประชุมเพื่อเสนอแนะ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปลูกยางพาราในพื้นที่ชุมชนบ้านโนนโพธิ์ ซึ่งเพื่อได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ทางทีมงาน
วิจัยนักวิชาการ ได้นําเสนอแนวคิดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปลูกยาง ในรูปแบบการมีส่วนร่วม โดยเริ่มจากการ
หาสาเหตุของปัญหา ความสําคัญและความเป็นมาของปัญหา การครอบครองพื้นที่ทํากิน การไม่ได้รับการสนับสนุน
จากทางภาครัฐและเอกชนไม่ทั่วถึง การเกิดความวิตกกังวลในการทําสวนยางพาราที่ยังไม่ให้ผลิต รวมถึงการซื้อขาย
ยางพารากรณีที่มีการได้ผลผลิตแล้ว สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่เกษตรกรบ้านโนนโพธิ์ ตระหนักร่วมกัน ดังนั้น วิธีการ
แก้ปัญหา จึงเกิดขึ้นโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาจากการ
ดําเนินการร่วมกันพบว่ากระบวนการที่ทําให้การแก้ปัญหาสามารถคลี่คลายนั้นคือ การรวมกลุ่ม ซึ่งข้อดีของการ
รวมกลุ่มคือ ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถจัดสรรซื้อขายผลผลิตได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจาก
องค์กรใดๆ กระบวนการรวมกลุ่ม มีขั้นตอนการทํางาน ได้แก่ การนําเสนอแนวคิดการแก้ไขปัญหา การเสนอแนวทาง
ในการแก้ปัญหา การหาความต้องการของแต่ละบุคคลก่อนที่จะนามากําหนดความต้องการของกลุ่ม การค้นหาผู้นํา
ความสมัครใจในการเข้าร่วมกลุ่ม การสร้างสิ่งแวดล้อมที่คล้ายคลึงกันจะมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันทําให้สามารถ
ทํางานร่วมกันได้ง่ายและเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันซึ่งการที่กลุ่มมีความสามัคคี
กลมเกลียวช่วยกันคิดช่วยกันทําจนทาให้งานกลุ่มสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เป็นเป้าประสงค์อย่างหนึ่งที่ทําให้
การรวมกลุ่มประสบความสําเร็จ
ข้อเสนอแนะและการนําไปใช้ประโยชน์
สําหรับงานวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราบ้านโนนโพธิ์ ตําบลก่อเอ้ อําเภอเขื่อง
ใน จั งหวัด อุบ ลราชธานี นี้เ ป็น งานวิ จัย ในลัก ษณะการประยุก ต์ใ ช้ห ลัก การและแนวคิ ดทางด้า นสั งคมศาสตร์ ม า
ประยุกต์ใช้รวมกันเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา สําหรับแนวคิดทางสังคมศาสตร์ที่กล่าวถึง
นั้น คือ หลักการที่ว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่ม โดยการพิจารณาถึงแนวคิดหรือข้อคิดเห็นของกลุ่มที่มีแนวคิดไปในลักษณะ
เดียวกัน ซึ่งหลักการการรวมกลุ่มของเกษตรกร เป็นแนวคิดที่เกษตรกรบ้านโนนโพธิ์นําเสนอขึ้น ซึ่งให้เหตุผลว่า เมื่อ
กลุ่มแข็งแรง ชุมชนแข็งแรง การยึดอาชีพเกษตรกร ก็ไม่จําเป็นจะต้องวิตกกังวลต่ออุปสรรคใดๆ สําหรับทางด้าน
เทคโนโลยี ในการดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้ มีสถานการณ์หรือความต้องการที่เหมือนกัน คือ การถือครองที่ดินหรือการ
มีเอกสารสิทธิ์ ซึ่งเกษตรกรบ้านโนนโพธิ์ อยากได้หลักฐานที่เกี่ยวข้องการการครอบครองที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน
จากการเกษตร เพื่อเป็นฐานข้อมูลในอนาคต กรณีหากทางราชการจะสามารถอนุมัติเอกสารสิทธิ์แบบทางการได้ ซึ่ง
การประเมินศักยภาพการใช้ประโยชน์จากที่ดิน สามารถเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีกระบวนการทําวิจัย ที่มี
การใช้เครื่องมือที่มีความแม่นยํา มีนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถด้านการสํารวจพื้นที่ GIS รวมทั้งมีการ
ตรวจสอบข้อมูลและรับรองการใช้ที่ดินจากเจ้าของที่ดินด้วยตนเอง ซึ่งอาจจะใช้เป็นหลักฐานในอนาคตในการให้ความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาลในการจัดสรรที่ดินทํากินของเกษตรกร
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ฝ่ายพัฒนาท้องถิ่น)
ประจําปีงบประมาณ 2558 ขอขอบคุณ ทีมนักวิจัยชุมชนบ้านโนนโพธิ์ ตําบลก่อเอ้ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ขอขอบพระคุณโหนดจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ฝ่ายพัฒนาท้องถิ่น) จังหวัดอุบลราชธานี ในการให้
คําปรึกษาจนทําให้งานวิจัยชิ้นนี้สําเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี
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ประสิทธิภาพของสารสกัดวานทองใบมวงในการยับยั้งการติดเชือ้
ไวรัสเฮอรปสซิมเพล็กซ ทัยป-1
วัชราภรณ ทาหาร
สาขาเคมี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
E-Mail: thahan2002@gmail.com

บทคัดยอ
ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดวานทองใบมวงในการยับยั้งเชื้อไวรัสเฮอรปสซิมเพล็กซ ทัยป-1 โดยทดสอบความเปน
พิษของสารสกัดวานทองใบมวงกับเซลลเพาะเลี้ยงพบวาสารสกัดเอทิลอะซิเตท และเอธิลแอลกอฮอลใหคาความเขมขนต่ําสุดที่
ทําใหเซลลเพาะเลี้ยงตายไดรอยละ 50 (CD50) เทากับ 1.469 ± 2.50 และ 0.289 ± 2.15 mg/mL ตามลําดับ นําสารสกัด
วานทองใบมวงที่ความเขมขนไมเปนพิษตอเซลลมาทดสอบฤทธิ์การตานไวรัส HSV-1 ดวยวิธี by plaque reduction assay
พบวากอนไวรัสเกาะติดกับเซลลเพาะเลี้ยงสารสกัดเอทิลอะซิเตท และสารสกัดเอธิลแอลกอฮอลมีฤทธิ์ในการยับยั้งไวรัส HSV1 ใหคา ED50 เทากับ 461 ± 0.19 และ 42 ± 0.09 µg/mL ตามลําดับ ทดสอบขณะไวรัสเกาะติดเซลลเพาะเลี้ยงพบวาสาร
สกัดเอทิลอะซิเตทมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อเริมใหคา ED50 เทากับ 412 ± 0.25 µg/mL ทดสอบหลังไวรัสเกาะติดกับ
เซลลเพาะเลี้ยง สารสกัดเอธิลแอลกอฮอลมีฤทธตานไวรัส HSV-1 แสดงคา ED50 เทากับ 56 ± 0.07 µg/mL และศึกษา
ประสิทธิภาพของสารสกัดวานทองใบมวง ในการยับยั้งอนุภาคเชื้อไวรัสกอโรคเริมโดยตรงพบวาสารสกัดเอทิลอะซิเตท และ
เอธิลแอลกอฮอลมีฤทธิ์ตานไวรัส HSV-1 ใหคา Log ปริมาณไวรัส ณ ชั่วโมงที่ 4 เทากับ 3.18 ± 0.02 และ 3.37 ± 0.03
ตามลําดับ นอกจากนี้ยังศึกษาการยับยั้งการเพิ่มจํานวนไวรัส HSV-1 ของสารสกัดวานทองใบมวงที่ระยะเวลาตาง ๆ พบวามี
ปริมาณไวรัสที่ลดลง และสารสกัดอธิลแอลกอฮอลใหคาการลดลงของปริมาณไวรัสมากที่สุด ที่เวลา 36 ชั่วโมง มีคาปริมาณ
ไวรัสเทากับ 1.68  102 PFU/mL ดังนั้นแสดงไดวาสารสกัดวานทองใบมวงมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการติดเชื้อไวรัสเฮอร
ปสซิมเพล็กซ
คําสําคัญ: ไวรัสเฮอรปสซิมเพล็กซ, วานทองใบมวง, ตานไวรัสเริม
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Inhibitory effect of Gynura bicolor DC. extracts on herpes simplex virus
type-1 infection
Watcharaporn Thaharn
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E-Mail : thahan2002@gmail.com

Abstract
Efficiency of Gynura bicolor DC. extracts was evaluated for in vitro anti-herpes simplex virus type
1 activity. The cytotoxicities of the medicinal plant extracts were tested on Vero cell. 50% cytotoxic doses
(CD50) of ethyl acetate and ethanolic extracts were 1.469±2.50 and 0.289 ± 2.15 mg/mL, respectively.
Inhibitory effect of this plant extracts on HSV infection was investigated by plaque reduction assay which
was treated with the highest non-toxic concentrations of ethyl acetate and ethanolic extracts. It was
found that ethyl acetate and ethanolic extracts showed anti-HSV-1 when treated before viral attachment
with ED50 value of 461 ± 0.19 and 42 ± 0.09 µg/mL, respectively. During viral attachment, ethyl acetate
extract showed anti-HSV-1 with value of 412 ± 0.25 µg/mL while ethanolic extracts inhibited HSV-1 after
viral attachment with ED50 value of 56 ± 0.07 µg/mL. Moreover, viral particles were inactivated directly.
Ethyl acetate and ethanolic extracts inhibited HSV-1 particles with log titer of HSV-1 value of 3.18 ± 0.02
and 3.37 ± 0.03, respectively at 4 h of treatment. In addition, viral replication at various times was
reduced after treatment with extracts of Gynura bicolor DC. The highest reduction of the number of
plaque was observed at 36 h after treatment with ethanolic extracts by 1.68 × 102 ± 0.16 PFU/mL.
Therefore, extracts of Gynura bicolor DC. showed promising anti-HSV activity.
Keywords: Herpes simplex virus, Gynura bicolor DC, anti-HSV-1
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บทนํา
พืชสมุนไพรเปนที่รูจักกันมาตั้งแตสมัยอดีตในการรักษาบําบัดโรคตาง ๆ เนื่องจากในสมัยกอนเทคโนโลยีการแพทย
แผนปจจุบันยังไมทั่วถึง ดังนั้น มนุษยจึงพยายามหาวิธีการรักษาโรคโดยอาศัยพืชสมุนไพรที่มีอยูในทองถิ่น เพื่อใชเปนยารักษา
อาการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นซึ่งปจจุบันสมุนไพรไดเริ่มเขามามีบทบาททดแทนยาแผนปจจุบัน เนื่องจากความเปนพิษนอยมีความ
ปลอดภัยมากกวาสารที่เปนตัวยาสังเคราะหขึ้น ราคาถูกและมีผลขางเคียงนอย สามารถหาไดตามธรรมชาติ ในปจจุบันไดมีการ
นําพืชสมุนไพรมาประยุกตและพัฒนาแปรรูปเพื่อความสะดวกและงายแกการนํามาใช อยูในรูป แคปซูล ครีม เจลหรือเปน
สวนผสมของเครื่องสําอาง เปนตน (ยิ่งมณี, 2552)
โรคเริมเกิดจากเชื้อไวรัสเฮอรปสซิมเพล็กซ (Herpes simplex virus, HSV) กอใหเกิดการติดเชื้อ และทําใหเกิดโรค
กับอวัยวะตาง ๆ หลายระบบในรางกายมนุษย การเกิดโรคเริม จึงเปนปญหาในดานสาธารณสุขที่สําคัญที่พบแพรหลายทั่วโลก
โดยจะเห็นไดวาโรคเริมเปนโรคที่เปน ๆ หาย ๆ รักษาไมหายขาด เชื้อไวรัสที่กอโรคนี้มี 2 ชนิด คือ ทัยป-1 (HSV-1) และ ทัยป
2 (HSV-2) ในกรณีเชื้อเริมชนิดที่ 1 ทําใหเกิดแผลที่ริมฝปาก หนา ตา และผิวหนังทั่วไปตั้งแตอวัยวะเหนือสะดือขึ้นไปซึ่งจะ
พบบอยในเด็ก สวน HSV-2 จะเกิดแผลที่อวัยวะเพศตั้งแตสะดือลงไป ภายหลังจากที่มีการติดเชื้อแลว รางกายของมนุษยไม
สามารถทําลายเชื้อไวรัส เนื่องจากเชื้อไวรัสสามารถแฝงตัวอยูที่ปมประสาท เมื่อถูกกระตุนจากภาวะความเครียด หรือระดับ
ฮอรโมนในรางกายเปลี่ยนแปลง ทําใหเชื้อไวรัสเพิ่มจํานวนและทําใหเกิดอาการของโรคซ้ําบริเวณเดิม จึงมีโอกาสแพรกระจาย
เชื้อไปสูผูอื่นได (พิไลพันธ, 2540) ไวรัสกอโรคเริมจําเปนตองอาศัยกระบวนการเมตาโบลิซึมของ host cell เพื่อเพิ่มจํานวน
ดังนั้นสารเคมีหรือยาที่จะไปยับยั้งการเพิ่มจํานวนของไวรัสจะมีผลเสียตอ host cell ยาตานไวรัสเริมที่มีประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งการเพิ่ม จํานวนของไวรัส และเปนที่นิยมใช กันโดยทั่วไปคือ อะซัยคลอเวียร (acyclovir) (Schaeffer, 1978) ซึ่ง มี
ประสิทธิภาพในการรักษาโรคเริมไดปลอดภัย อีกทั้งยังชวยทําใหโรคหายเร็วขึ้นและลดการแพรเชื้อ แตไมมีผลในการปองกัน
การติดเชื้อซ้ํา อยางไรก็ตามเนื่องจากยาสังเคราะหที่ใชในการรักษาโรคเริมในปจจุบันยังมีราคาคอนขางสูง และเมื่อใชเป น
เวลานานอาจทําใหเชื้อดื้อยา และในปจจุบันมนุษยเริ่มหันกลับมาสนใจผลิตภัณฑจากธรรมชาติ เพื่อหลีกเลี่ยงการใชสารเคมี
สังเคราะหในการบําบัดโรค ดังนั้นการศึกษาสารสกัดจากพืชสมุ นไพร ในการรักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสเริมไดรั บ
ความสนใจเปนอยางมาก (Yucharoen et al, 2012)
วานมหากาฬ (Gynura pseudochina DC. var. hispida Thv) จัดอยูในวงศ Asteraceae เปนพืชพื้นบานของ
ประเทศไทยมีแ หลง กําเนิดและแพร กระจายในประเทศจีนซึ่ง ป จจุบั นมี การแพร กระจายในประเทศไทยพบในภาคกลาง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก จากภูมิปญญาชาวบานใชวานมหากาฬเปนยาพื้นบานโดยใชสวนใบ
นํามาตํากับสุรา พอกดับพิษฝ แกอักเสบ แกปวดแสบปวดรอนแกเริม งูสวัด ดับพิษรอน พิษไขเซื่องซึม พิษอักเสบ แกพิษแมลง
ปอง ตะขาบ (สมาคมโรงเรียนแพทยแผนโบราณ, 2520) นอกจากนี้แลวผูวิจัยยังไดทําการศึกษาฤทธิ์ตานไวรัส HSV-1 ของสาร
สกัดใบวานมหากาฬที่พบในอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยวิธี SRB assay พบวามีฤทธิ์ตานไวรัส HSV-1 ซึ่งสารสกัดได
คลอโรมีเทน และสารสกัดเอธิลอะซีเตท ใหคา IC50 เทากับ 15.77 µg/mL และ 5.40 µg/mL ตามลําดับ (วัชราภรณ, 2551)
สมุนไพรวานทองใบมวง (Gynura bicolor DC.) วงศ Asteraceae เปนพืชสมุนไพรพื้นบานของชาวมง (อัญชลี,
2555) พบไดมากในแถบภาคเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย นํามาใชเปนสมุนไพร อาหาร และมีฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระไดดี และเนื่องจากวานทองใบมวงจัดอยูในวงศชนิดเดียวกับวานมหากาฬซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อเริมไดดีและยังไมเคยมี
การศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื่อไวรัส HSV-1 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นความสําคัญที่จะศึกษาประสิทธิภาพของวานทอง
ใบมวงในการยับยั้งเชื้อไวรัส HSV-1 โดยทําการศึกษาความเปนพิษของสารสกัดตอเซลลเพาะเลี้ยงหาคา 50% cytotoxicity
dose (CD50) ศึ กษาประสิ ทธิภาพสารสกัด ในการยับ ยั้งไวรัส HSV-1 โดยวิธี plaque reduction assay โดยทดสอบ
ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อไวรัส HSV-1 กอนไวรัสเกาะติดเซลลเพาะเลี้ยง ระหวางไวรัสเกาะติด และหลังไวรัสเกาะติดแลว
ทดสอบประสิ ทธิภ าพของสารสกัด ตอเชื้ อไวรั ส HSV-1 โดยตรงที่ เวลา 60, 120, 180 และ 240 นาที และทดสอบ
ประสิทธิภาพของสารสกัดตอกระบวนการเพิ่มจํานวนของเชื้อไวรัส HSV-1 (HSV replication)
การศึ กษาประสิ ท ธิภาพของวานท องใบม วงในการยั บ ยั้ ง เชื้ อไวรั ส HSV-1 ซึ่ง เปนโรคติ ดต อที่ เ ป นปญ หาสํ าคั ญ
ทางดานสาธารณสุขของประเทศไทย และยังคงเปนปญหาเรื้อรังในการรักษาใหหายขาดและยังมีอัตราการเจ็บปวยและการติด
เชื้อสูงและเนื่องดวยยาปฏิชีวนะหรือตัวยาอะซัยคลอเวียรที่ใชอยูในปจจุบันในการตานเชื้อเชื้อไวรัส HSV-1 สงผลขางเคียงตอ
ผูใชในระยะยาว และมีราคาแพงดังนั้นการศึกษาประสิทธิภาพของสมุนไพรทั้งสองชนิดเพื่อเปนองคความรูใหมซึ่งจะนําไปสู
การตอยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑตานโรคเริมและชวยลดอัตราเสี่ยงตอผลขางเคียงของยาปฏิชีวนะที่ใชในการรักษาผูปวยทาง
เภสัชวิทยาตอไปและยังเปนการสรางคุณคา และเพิ่มมูลคาสมุนไพรในทองถิ่นจังหวัดเชียงราย
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดวานทองใบมวงในการยับยั้งไวรัส HSV-1 เมื่อสกัดดวยตัวทําละลายเอธิลอะซิ
เตท และเอธิลแอลกอฮอล
2. ศึกษากลไกการออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัสของสารสกัดแตละชนิด
3. เพื่อศึกษาความเปนพิษของสารสกัดวานทองใบมวงตอเซลลเพาะเลี้ยง
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ขั้นเตรียมวัตถุดิบ
เก็บตัวอยางใบออนหรือใบที่ไมแกเกินไปของวานทองใบมวง ทําการเก็บตอนเชาในชวงเดือนธันวาคม ณ ตําบลหวย
สัก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
2. การเตรียมสารสกัด
2.1 นําใบสดวานทองใบมวง (1 kg) ตัดใหเปนชิ้นเล็ก ๆ จากนั้นนําไปแชในตัวทําละลาย 3 ชนิดตามลําดับ ไดแก
เฮกเซน เปนเวลา 3 วัน ทําการสกัดซ้ํา 5 ครั้ง หลังจากนั้นนํากากที่เหลือไปแชในเอธิลอะซิเตท และตอดวยการสกัดดวยเอธิล
แอลกอฮอล ตามลําดับซึ่งการสกัดในตัวทําละลายแตละชนิดใชเวลาและจํานวนสกัดเหมือนกัน
2.2 ทําการกรองสารสกัดดวยกระดาษกรอง Whatman No.1 และระเหยตัวทําละลายออกดวย เครื่องกลั่นระเหย
สารแบบหมุนที่อุณหภูมิ 40-50 องศาเซลเซียส จนแหง ไดสารสกัดที่มีลักษณะแหงหรือขน
2.3 ทําใหแหงดวยเครื่อง Lyophilizer และชั่งน้ําหนักสารสกัดที่ไดในแตละตัวทําละลายเก็บสารสกัดไวในตูเย็น
3. การทดสอบความเปนพิษของสารสกัดตอเซลลเพาะเลี้ยง (Vero cells) และการหาคาความเขมขนต่ําสุดที่เปนพิษตอเซลล
เพาะเลี้ยงไดรอยละ 50 (CD50) โดยวิธี MTT assay (Mosmann, 1983)
ทําการเพาะเลี้ยง Vero cells ลงในจานเพาะเลี้ยงขนาด 96 หลุม และนําไปบมที่ อุณหภู มิ 37 ºC ในตู CO2
incubator เปนระยะเวลา 3 วัน จนเซลลเพาะเลี้ยงเจริญเต็มพื้นผิว จากนั้นนําสารสกัดที่ทําการเจือจางแบบ 2 เทาลําดับสวน
ดวยอาหารชนิด Minimum Essential Medium (MEM) แตละความเจือจางลงในจานเพาะเลี้ยงหลุมละ 100 µL และนําไป
บมที่อุณหภูมิ 37 ºC ในตู CO2 incubator เปนเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้นดูดของเหลวในแตละหลุมทิ้งและเติมสารละลาย MTT
ไปลงหลุมละ 15 µL และบมที่อุณหภูมิ 37 ºC ในตู CO2 incubator เปนเวลา 4 ชั่วโมง ดูดสารละลายทิ้งกอนที่จะเติม
DMSO ปริมาตร 200 µL ลงในแตละหลุม จากนั้นนําไปอานคาดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 nm และคํานวณคา 50%
cytotoxicity dose (CD50)
4. การทดสอบประสิทธิ์ภาพในการยับยั้งเชื้อไวรัส HSV-1 และการศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดวานทองใบมวง
4.1 การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดในการยับยั้งเชื้อไวรัส HSV-1 กอนไวรัสเกาะติด
ทําการเติมสารสกัดวานทองใบมวงที่ความเขมขนไมเปนพิษตอเซลลลงในแตละหลุมทดสอบที่มีเซลลเพาะเลี้ยง
เจริญเต็มพื้นผิว หลุมละ 300 µL และเติมอาหาร MEM 300 µL ลงในหลุมควบคุม จากนั้นนําไปบมบนเครื่อง rocking
platform ที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 1 ชั่วโมง ทําการดูดสารละลายในแตละหลุมทิ้งและลางเซลลดวย phosphate buffer
saline (PBS) กอนเติมสารละลายไวรัสที่มีประมาณ 50-100 plaque หลุมละ 100 µL และเติม overlay medium ลงใน
ทุกหลุม หลุมละ 600 µL นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 ºC ในตู CO2 incubator เปนเวลา 4 วัน เมื่อครบกําหนดดูด สารละลายใน
แตละหลุมทิ้งกอนยอมเซลลดวย 0.1% crystal violet เปนเวลา 15-20 นาที ทําการตรวจนับปริมาณ plaque ที่เกิดขึ้น แลว
คํานวณหาปริมาณไวรัสโดยมีหนวยเปน plaque forming unit/ml (PFU/mL)
4.2 การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดวานทองใบมวงในการยับยั้งเชื้อไวรัส HSV-1 ระหวางไวรัสเกาะติด
ทําการเติ ม สารสกัดสมุ นไพรที่ ค วามเข มข นไม เ ปนพิษต อเซลล แ ละสารละลายไวรั ส ที่มี ประมาณ 50-100
plaque ลงในแต ละหลุ มทดสอบที่ มีเ ซลลเ พาะเลี้ ยงเจริญ เต็ ม พื้นผิว จากนั้นนําไปบ มบนเครื่ อง rocking platform ที่
อุณหภูมิ หองเปนเวลา 30 นาที จากนั้นทํ าการดูดสารละลายในแต ละหลุ มทิ้ งและล างเซลล ดวย PBS กอนเติ ม overlay
medium ทุกหลุม ทําการบมที่อุณหภูมิ 37 ºC ในตู CO2 incubator เปนเวลา 4 วัน เมื่อครบกําหนดดูด สารละลายในแตละ
หลุมทิ้งกอนยอมเซลลดวย 0.1% crystal violet เปนเวลา 15-20 นาที ทําการตรวจนับปริมาณ plaque ที่เกิดขึ้น แลว
คํานวณหาปริมาณไวรัสโดยมีหนวยเปน plaque forming unit/ml (PFU/mL)
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4.3 การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดวานทองใบมวงในการยับยั้งเชื้อไวรัส HSV-1 หลังไวรัสเกาะติด
เติมไวรัสที่มีปริมาณ plaque ประมาณ 50-100 plaque ลงในหลุมทดสอบที่มีเซลลเจริญเต็มพื้นที่ผิว หลุมละ
100 µL จากนั้นทําการบมที่อุณหภูมิหองบนเครื่อง Rocking platform เปนเวลา 1 ชั่วโมง เมื่อครบเวลาทําการดูดสารละลาย
ออกและลางเซลลดวย PBS จากนั้นเติมสารสกัดที่ความเขมขนไมเปนพิษตอเซลลหรืออาหาร MEM หรือ ACV หลุมละ 200
µL และเติม overlay medium หลุมละ 300 µL จากนั้นนําไปบมที่อุณหภูมิ 37 ºC ในตู CO2 incubator เปนเวลา 4 วัน
ตรวจนับปริมาณ plaque ที่เกิดขึ้นในหลุมทดสอบโดยการยอมสีเซลลที่ติดเชื้อดวย 0.1% crystal violet เปนเวลา 15-20
นาที
4.4 การทดสอบสารสกัดวานทองใบมวงในการยับยั้งอนุภาคเชื้อไวรัสกอโรคเริมโดยตรง (Direct inactivation)
ทําการผสมสารสกัดที่ความเขมขนที่ไมเปนพิษตอเซลลกับไวรัส HSV-1 ที่มีปริมาณไวรัส 1 x 105-1 x 106
PFU/mL ในหลอด microcentrifuge tube ที่ปราศจากเชื้อ ผสมใหเขากัน และนําบมที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 1, 2, 3 และ
4 ชั่วโมง หลังจากนั้นเมื่อครบแตละชั่วโมง นําสวนผสมที่ไดไปตรวจสอบหาปริมาณไวรัสโดยวิธี plaque titration assay พบ
การยับยั้งเชื้อไวรัสกอโรคเริมชนิดที่ 1 เปรียบเทียบกับกลุมไวรัสควบคุม
4.5 การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดวานทองใบมวงตอกระบวนการเพิ่มจํานวนของเชื้อไวรัส HSV-1 (HSVreplication)
เติมไวรัสปริมาณ 1×106 PFU/ml ลงในขวดเพาะเลี้ยงเซลลขนาด 25 ตารางเซนติเมตร ที่มีเซลลเจริญเต็มพื้นที่ผิว
บมที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 1 ชั่วโมง ทําการดูดไวรัสสวนเกินทิ้งและลางเซลลดวย PBS จากนั้นเติมสารสกัดที่ความเขมขน
ไมเปนพิษตอเซลลหรือ maintenance media ในขวดทดสอบ บมที่อุณหภูมิ 37 oC ใน CO2 incubator จากนั้นทําการเก็บ
ขวดเลี้ยงเซลลเมื่อครบเวลาที่กําหนดในตู -20 oC กอนการตรวจสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจะตองทําใหเซลลแตกโดยวิธี
freeze and thaw โดยนําขวดเลี้ยงเซลลออกมาจากตู -20 oC และทิ้งไวจนละลาย และนํากลับไปแชในตู -20 oC จนแข็ง
ทําเชนนี้ 2 ครั้ง ทําการเก็บสารละลายใน microcentrifuge tube และเก็บรักษาในตู -20 oC เปรียบเทียบกับยาตานไวรัส
อะไซโคลเวียร (acyclovir) ที่ความเขมขนที่สามารถยับยั้งไวรัสได 50% (IC50) และไวรัสควบคุม ณ เวลา 6, 12, 24, 30 และ
36 ชั่วโมง จากนั้นทดสอบหาปริมาณไวรัสโดยวิธี plaque titration assay เพื่อตรวจสอบผลการยับยั้งเชื้อไวรัส HSV-1F
5. การวิเคราะหขอมูลและประมวลผล
5.1 คํานวณคาความเปนพิษของสารสกัดวานทองใบมวงตอเซลลเพาะเลี้ยง (Vero cells) โดยคํานวณความ
เขมขนต่ําสุดที่เปนพิษตอเซลลเพาะเลี้ยงไดรอยละ 50 (CD50) ตามวิธีการของ Reed และ Muench (Reed et al., 1938)
5.2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดวานทองใบมวงในการยับยั้งเชื้อไวรัส HSV-1 จากคารอยละการตาน
เชื้อไวรัส HSV-1 (% viral inhibition) โดยการนับจํานวน plaque เปรียบเทียบกับตัวควบคุม และคํานวณคา 50%
effective dose จาก dose-response curves ซึ่งแสดงการยับยั้ง plaque formation ไดรอยละ 50
ผลการวิจัย
1. การทดสอบความเปนพิษของสารสกัดวานทองใบมวงตอเซลล Vero โดยวิธี MTT assay
นําสารสกัด วานท องใบม วงด วยเอทิ ล อะซิเ ตท และเอธิล แอลกอฮอล ม าทํ าการละลายสารสกัด ด วย dimethyl
sulphoxide (DMSO) เพื่อทําเปน Stock ของสารสกัดเริ่มตน โดยใหความเขมขนของตัวอยางสารสกัดทั้งหมดเทากับ 50
mg/mL จากนั้นนํา stock ของตัวอยางสารสกัดแตละตัวอยาง มาละลายในอาหารเลี้ยงเซลล Minimum Essential Medium
โดยทําการเจือจาง 2 เทาแบบลําดับสวน และทดสอบสารสกัดทั้งหมด บนจานเพาะเลี้ยงเซลลขนาด 96 หลุม ดวยวิธี MTT
assay (Mosmann, 1983)
ตารางที่ 1 คาความเปนพิษตอเซลล Vero ของสารสกัดวานทองใบมวงทดสอบโดยวิธี MTT assay (Mosmann, 1983)
สารสกัด
ความเขมขนของสารสกัดที่ไมเปนพิษตอเซลล Vero 50%
CD50 (mg/mL)
เอธิลอะซิเตท
1.469 ± 2.50
เอธิลแอลกอฮอล
0.289 ± 2.15
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จากการทดลองเมื่อทดสอบความเปนพิษของสารสกัดวานทองใบมวงและหาคาความเขมขนที่ทําใหเซลลพาะเลี้ยง
ตาย 50% (50% cytotoxicity dose, CD50) พบวาสารสกัดเอทิลอะซิเตท และเอธิลแอลกอฮอลใหคา CD50 เทากับ 1.469 ±
2.50 และ 0.289 ± 2.15 mg/mL ตามลาดับ ตอจากนั้นนําสารสกัดที่ความเขมขนไมเปนพิษตอเซลลมาทดสอบประสิทธิภาพ
การยับยั้งเชื้อไวรัสกอโรคเริมตอไป
2. การทดสอบสารสกัดวานทองใบมวงในการยับยั้งเชื้อไวรัสกอโรคเริมกอนไวรัสเกาะติดกับเซลลเพาะเลี้ยง
ทดสอบสารสกัดวานทองใบมวงดวยตัวทําละลายเอทิลอะซิเตท และเอธิลแอลกอฮอลกับเชื้อไวรัสกอโรคเริมชนิดที่ 1
(HSV-1F) โดยเติมสารสกัดตัวอยางความเขมขนที่ไมเปนพิษตอเซลลกอนไวรัสเกาะติดกับเซลลเพาะเลี้ยงและตรวจสอบผลการ
ยับยั้งเปรียบเทียบกับกลุมไวรัสควบคุมดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของสารสกัดวานทองใบมวงในการยับยั้งเชื้อไวรัสเริม (HSV-1F) กอนไวรัสเกาะติดเซลลเพาะเลี้ยง
สารสกัดเอทิลอะซิเตท
สารสกัดเอธิลแอลกอฮอล
% การยับยั้ง*
ความเขมขน (µg/mL)
% การยับยั้ง*
ความเขมขน (µg/mL)
31
6.45 ± 0.12
4
8.32 ± 0.11
63
14.10 ± 0.08
8
10.15 ± 0.06
16
24.81 ± 0.09
125
26.55 ± 0.09
.250
36.92 ± 0.10
31
31.09 ± 0.07
500
50.85 ± 0.22
63
58.72 ± 0.10
*ผลที่แสดงเปนคาเฉลี่ย S.D. (ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน) เมื่อทดสอบซ้ํา 3 ครั้ง (n=3)
ผลการยับยั้งเชื้อไวรัสเริมพบวาสารสกัดเอทิลอะซิเตทที่ความเขมขน 500, 250, 125, 63 และ 31 µg/mL สามารถ
ยับยั้งเชื้อ HSV-1F กอนไวรัสเกาะติดเซลลได ใหผลคาเปอรเซ็นตการยับยั้ง คือ 50.84, 36.92, 26.55, 14.10 และ 6.45 %
ตามลําดับ มีคา ED50 เทากับ 461 ± 0.19 µg/mL สวนสารสกัดเอธิลแอลกอฮอล ที่ความเขมขน 63, 31, 16, 8 และ 4
µg/mL สามารถยับยั้งเชื้อ HSV-1F กอนไวรัสเกาะติดเซลลไดใหผลคาเปอรเซ็นตการยับยั้งเทากับ 58.72, 31.09, 24.81,
10.15 และ 8.32 % ตามลําดับ มีคา ED50 เทากับ 42 ± 0.09 µg/mL
ภาพที่ 1 การยับยั้งไวรัส HSV-1F กอนไวรัสเกาะติดเซลลของสารสกัดวานทองใบมวง (ก) สารสกัดเอทิลอะซิเตทที่ความ
เขมขน 500 µg/mL (ข) ไวรัสควบคุมสารสกัดเอทิลอะซิเตท (ค) สารสกัดเอธิลแอลกอฮอลที่ความเขมขน 63 µg/mL (ง)
ไวรัสควบคุมสารสกัดเอธิลแอลกอฮอล

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)
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จากภาพที่ 1 พบวาสารสกัดเอธิลแอลกอฮอลที่ความเขมขน 63 µg/mL และสารสกัดเอทิลอะซิเตทที่ความเขมขน
500 µg/mL สามารถยับยั้งเชื้อไวรัส HSV-1 ไดดีเมื่อเทียบกับไวรัสควบคุม โดยการวิเคราะหการลดลงของจํานวนกลุมเซลล
ติดเชื้อซึ่งสามารถตวจสอบการทํางานของเอนไซมของเซลลเพาะเลี้ยงโดยที่สาร MTT จะเขาไปในไมโตคอนเดรียของเซลล
เพาะเลี้ยง และจะถูกรีดิวซโดยเอนไซมในไมโตคอนเดรียใหอยูในรูปของ formazan เปนผลึกสีมวงอยูภายในเซลลสิ่งมีชีวิตซึ่ง
ถาหลุมไหนพบสีมวงปริมาณมากแสดงวาเซลล vero มีปริมาณมาก และบริเวณที่ไมติดสีเรียกวา Plaque ซึ่งเปนบริเวณที่
เซลลตายจากการติดเชื้อ ดังนั้นจากภาพที่ (ก) และ (ค) มีประสิทธิภาพในการยับยั้งไวรัส HSV-1 ไดดีเมื่อเปรียบเทียบไวรัส
ควบคุม
3. การทดสอบสารสกัดวานทองใบมวงในการยับยั้งเชื้อไวรัสกอโรคเริมขณะไวรัสเกาะติดกับเซลลเพาะเลี้ยง
เมื่อทดสอบสารสกัดวานทองใบมวงกับเชื้อไวรัสกอโรคเริม โดยเติมสารสกัดที่ความเขมขนไมเปนพิษตอเซลล และ
ตรวจสอบผลการยับยั้งขณะไวรัสเกาะติดกับเซลลเพาะเลี้ยง เปรียบเทียบกับกลุมไวรัสควบคุม พบวาผลการยับยั้งเชื้อไวรัสเริม
ชนิดที่ 1 ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพของสารสกัดวานทองใบมวงในการยับยั้งเชื้อไวรัสเริม (HSV-1F) ขณะไวรัสเกาะติดเซลลเพาะเลี้ยง
สารสกัดเอทิลอะซิเตท
สารสกัดเอธิลแอลกอฮอล
ความเขมขน (µg/mL)
% การยับยั้ง*
ความเขมขน (µg/mL)
%การยับยั้ง*
31
1.95 ± 0.40
4
5.85 ± 0.12
63
18.13 ± 0.70
8
10.04 ± 0.27
125
25.05 ± 0.31
16
21.09 ± 0.16
250
37.24 ± 0.11
31
30.86 ± 0.15
500
58.25 ± 0.20
63
44.75 ± 0.20
*ผลที่แสดงเปนคาเฉลี่ย  S.D. (ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน) เมื่อทดสอบซ้ํา 3 ครั้ง (n=3)
สารสกัดเอทิลอะซิเตท ความเขมขนเทากับ 500, 250, 125, 63 และ 31 µg/mL สามารถยับยั้งเชื้อ HSV-1F ขณะ
ไวรัสเกาะติดเซลลได ใหผลคาเปอรเซ็นตการยับยั้งเทากับ 58.25, 37.24, 25.05, 18.13 ละ 1.95 % ตามลําดับ มีคา ED50
เทากับ 412 ± 0.25 µg/mL สวนสารสกัดเอธิลแอลกอฮอลที่ความเขมขน 63, 31, 16, 8 และ 4 µg/mL สามารถยับยั้งเชื้อ
HSV-1F ใหคาเปอรเซ็นตการยับยั้งเทากับ 45.05, 32.18, 25.65, 11.69 และ 6.05 % ตามลําดับ (ตารางที่ 3)
ภาพที่ 2 การยับยั้งไวรัส HSV-1F ขณะไวรัสเกาะติดเซลลของสารสกัดวานทองใบมวง (ก) สารสกัดเอทิลอะซิเตทที่ความ
เขมขน 500 µg/mL (ข) ไวรัสควบคุมสารสกัดเอทิลอะซิเตท (ค) สารสกัดเอธิลแอลกอฮอลที่ความเขมขน 63 µg/mL (ง)
ไวรัสควบคุมสารสกัดเอธิลแอลกอฮอล

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)
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4. การทดสอบสารสกัดวานทองใบมวงในการยับยั้งเชื้อไวรัสกอโรคเริมหลังจากไวรัสเกาะติดกับเซลลเพาะเลี้ยง
ทดสอบสารสกัดเอทิลอะซิเตท และสารสกัดเอธิลแอลกอฮอลกับเชื้อไวรัสกอโรคเริมโดยเติมไวรัสเจือจางปริมาณ
100 plaque ลงในเซลลเพาะเลี้ยง จากนั้นเติมสารสกัดวานทองใบมวงที่ความเขมขนไมเปนพิษตอเซลล และตรวจสอบผล
การยับยั้งเปรียบเทียบกับกลุมไวรัสควบคุม พบการยับยั้งเชื้อไวรัสเริมชนิดที่ 1 ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพของสารสกัดวานทองใบมวงในการยับยั้งเชื้อไวรัสเริม (HSV-1F) หลังจากไวรัสเกาะติดเซลลเพาะเลี้ยง
สารสกัดเอทิลอะซิเตท
สารสกัดเอธิลแอลกอฮอล
ความเขมขน (µg/mL)
% การยับยั้ง*
ความเขมขน (µg/mL)
% การยับยั้ง*
31
17.14 ± 0.19
4
25.26 ± 0.28
63
21.83 ± 0.24
8
32.94 ± 0.25
125
30.05 ± 0.21
16
40.08 ± 0.19
250
38.91 ± 0.18
31
44.16 ± 0.15
500
45.74 ± 0.11
63
57.64 ± 0.14
*ผลที่แสดงเปนคาเฉลี่ย S.D. (ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน) เมื่อทดสอบซ้ํา 3 ครั้ง (n=3)
สารสกัดเอทิลอะซิเตทที่ความเขมขน 500, 250, 125, 63 และ 31 µg/mL สามารถยับยั้งเชื้อไวรัส HSV-1F
หลังจากไวรัสเกาะติดเซลลได ใหผลคาเปอรเซ็นตการยับยั้งเทากับ 45.74, 38.91, 30.05, 21.83 และ 17.14% ตามลําดับ
สวนสารสกัดเอธิลแอลกอฮอลที่ความเขมขน 63, 31, 16, 8 และ 4 µg/mL สามารถยับยั้งเชื้อเริมหลังจากไวรัสเกาะติดเซลล
ได ใหเปอรเซ็นตการยับยั้งคือ 57.64, 44.16, 40.08, 32.94 และ 25.26% ตามลําดับ โดยมีคา ED50 เทากับ 56 ± 0.07
µg/mL (ตารางที่ 4, ภาพที่ 3)
ภาพที่ 3 การยับยั้งไวรัส HSV-1F หลังจากไวรัสเกาะติดเซลลของสารสกัดวานทองใบมวง (ก) สารสกัดเอทิลอะซิเตทที่ความ
เขมขน 500 µg/mL (ข) ไวรัสควบคุมสารสกัดเอทิลอะซิเตท (ค) สารสกัดเอธิลแอลกอฮอลที่ความเขมขน 63 µg/mL
(ง) ไวรัสควบคุมสารสกัดเอธิลแอลกอฮอล

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)
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5. การทดสอบสารสกัดวานทองใบมวงในการยับยั้งอนุภาคเชื้อไวรัสกอโรคเริมโดยตรง (Direct inactivation)
ทดสอบประสิ ทธิภ าพการยั บ ยั้ง อนุภ าคเชื้ อไวรั สกอโรคเริ ม โดยตรง โดยผสมสารสกัด เอทิ ล อะซิเตท และเอธิล
แอลกอฮอลที่ความเขมขนไมเปนพิษตอเซลล กับเชื้อไวรัสกอโรคเริมชนิดที่ 1 (HSV-1F) และบมที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 1, 2,
3 และ 4 ชั่วโมง หลังจากนั้นเมื่อครบแตละชั่วโมง นําสวนผสมที่ไดไปตรวจสอบหาปริมาณไวรัสโดยวิธี plaque titration
assay พบการยับยั้งเชื้อไวรัสกอโรคเริมชนิดที่ 1 เปรียบเทียบกับกลุมไวรัสควบคุม (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 ปริมาณไวรัสเริม (HSV-1F) เปรียบเทียบกับไวรัสควบคุมเมื่อทดสอบกับสารสกัดวานทองใบมวง เปนเวลา 1, 2, 3
และ 4 ชั่วโมง
คา Log ปริมาณไวรัสที่ชั่วโมงตาง ๆ
ความเขมขน
(µg/mL)
1
2
3
4
เอทิลอะซิเตท
500
4.66 ± 0.01 4.38 ± 0.05 4.12 ± 0.01 3.18 ± 0.02
เอธิลแอลกอฮอล
63
4.99 ± 0.02 4.81 ± 0.01 4.75 ± 0.02 3.37 ± 0.03
HSV-1F
5.74 ± 0.02 5.14 ± 0.01 5.00 ± 0.04 4.52 ± 0.02
*ผลที่แสดงเปนคาเฉลี่ย  S.D. (ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน) เมื่อทดสอบซ้ํา 3 ครั้ง (n=3)
สารสกัด

เมื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดเอทิลอะซิเตทที่ความเขมขน 500 µg/mL และสารสกัดเอธิลแอลกอฮอลที่
ความเขมขน 63 µg/mL ในการยับยั้งไวรัส HSV-1F โดยตรง พบวาปริมาณไวรัสในทุกกลุมทดสอบลดลงเมื่อเวลาผานไปจาก
ชั่วโมงที่ 1 ถึงชั่วโมงที่ 4 แสดงถึงความสามารถในการติดเชื้อของไวรัสลดลงเมื่อทดสอบที่อุณหภูมิหอง ซึ่งผลการตรวจสอบ
ปริมาณไวรัสของสารสกัดเอทิลอะซิเตท และเอธิลแอลกอฮอลปรากฏวา คา log ปริมาณไวรัสที่ชั่วโมงที่ 1 เทากับ 4.66 และ
4.99 ตามลําดับเมื่อครบเวลาที่ชั่วโมงที่ 4 พบวาสารสกัดเอทิลอะซิเตทมีปริมาณไวรัสที่ลดลงมากที่สุด โดยมีคา log ปริมาณ
ไวรัสเทากับ 3.18 สวนสารสกัดเอธิลแอลกอฮอลมีคา log ปริมาณไวรัสเทากับ 3.37 ตามลําดับ (ตารางที่ 5, ภาพที่ 4)
ภาพที่ 4 ปริมาณไวรัสในแตละชั่วโมง เมื่อทดสอบดวยสารสกัดเอทิลอะซิเตท และเอธิลแอลกอฮอล ในการยับยั้งอนุภาคไวรัส
เริม HSV-1F โดยตรง และเปรียบเทียบกับปริมาณไวรัสควบคุม

จากผลการวิจัยแสดงใหเห็ นวา สารสกัดวานทองใบมวงด วยตั วทําละลายเอทิล อะซิเตท และเอธิลแอลกอฮอล
สามารถยับยั้งอนุภาคเชื้อไวรัส HSV-1F โดยตรง ไดมีประสิทธิภาพในทุกชวงเวลาที่ทดสอบ โดยเฉพาะสารสกัดเอทิลอะซิเตท
ใหผลคา log ปริมาณไวรัสที่ลดลงเปนอยางมาก เมื่อเปรียบเทียบสารสกัดเอธิลแอลกอฮอล (ภาพที่ 4)
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6. การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดวานทองใบมวงในการยับยั้งการเพิ่มจํานวนของเชื้อไวรัสกอโรคเริมชนิดที่ 1 (HSV1F)
นําสารสกัดเอทิลอะซิเตท และเอธิลแอลกอฮอลทดสอบการยับยั้งการเพิ่มจํานวนของเชื้อไวรัสกอโรคเริมชนิดที่ 1
(HSV-1F) โดยเปรียบเทียบกับยาตานไวรัสอะไซโคลเวียร (acyclovir) ที่ความเขมขนที่สามารถยับยั้งไวรัสได 50% (IC50) และ
ไวรัสควบคุม ณ เวลา 6, 12, 24, 30 และ 36 ชั่วโมง จากนั้นทดสอบหาปริมาณไวรัสโดยวิธี plaque titration assay เพื่อ
ตรวจสอบผลการยับยั้งเชื้อไวรัส HSV-1F (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 ปริมาณไวรัส HSV-1F เมื่อทดสอบการยับยั้งการเพิ่มจํานวนดวยสารสกัดเอทิลอะซิเตท และเอธิลแอลกอฮอล และ
ยาตานไวรัสอะไซโคลเวียรที่เวลา 6, 12, 24, 30 และ 36 ชั่วโมง
ปริมาณไวรัส (PFU/ml)*
เวลา
สารสกัดเอทิลอะซิเตท
สารสกัดเอธิลแอลกอฮอล
อะไซโคลเวียร
ไวรัสควบคุม
(500 µg/mL)
(63 µg/mL)
(2.5 µg/mL)
2
2
2
6
2.13  10 ± 0.11
1.95  10 ± 0.20
0.86  10 ± 0.13
1.02  102 ± 0.10
12
4.21  102 ± 0.09
3.54  102 ± 0.07
1.16  102 ± 0.05
6.90  103 ± 0.06
24
7.18  103 ± 0.15
6.56  103 ± 0.11
4.42  102 ± 0.06
1.49  104 ± 0.15
30
1.63  103 ± 0.07
1.37  103 ± 0.09
1.98  102 ± 0.09
9.78  104 ± 0.14
36
5.84  105 ± 0.11
2.59  102 ± 0.16
1.68  102 ± 0.10
1.47  102 ± 0.13
*ผลที่แสดงเปนคาเฉลี่ย S.D. (ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน) เมื่อทดสอบซ้ํา 3 ครั้ง (n=3)
ทดสอบสารสกัดเอทิลอะซิเตท เอธิลแอลกอฮอล และยาตานไวรัสอะซัยโคเวียรที่ความเขมขน 500, 63, และ 2.51
µg/mL ตามลําดับ ในการยับยั้งการเพิ่มจํานวนไวรัส HSV-1F ที่เวลา 6, 12, 24, 30 และ 36 ชั่วโมง พบวาสามารถเริ่มตรวจ
พบไวรัสไดตั้งแต 6 ชั่วโมง และภายหลังการติดเชื้อที่ชั่วโมงที่ 24 ปริมาณไวรัสในกลุมทดสอบสารสกัดเอทิลอะซิเตท และสาร
สกัดเอธิลแอลกอฮอลมีปริมาณเทากับ 7.18  103 และ 6.56  103 PFU/mL ตามลําดับในขณะที่กลุมยาตานไวรัสอะไซ
โคลเวียรมีปริมาณไวรัสเทากับ 4.42  102 PFU/mL และเมื่อเวลาผานไปในชั่วโมงที่ 36 พบวาสารสกัดเอทิลอะซิเตท และ
เอธิลแอลกอฮอล มีปริมาณไวรัสเทากับ 2.59  102 และ 1.68  102 ตามลําดับเมื่อทดสอบยาตานไวรัสอะไซโคลเวียรมี
ปริมาณไวรัสเทากับ 1.47  102 PFU/mL (ตารางที่ 6) ดังนั้นแสดงวาสารสกัดเอธิลแอลกอฮอลที่ความเขมขน 63 µg/mL
สามารถยับยั้งไวรัสกอโรคเริมชนิดที่ 1 (HSV-1F) ไดดี (ภาพที่ 5)
ภาพที่ 5 ปริมาณไวรัส HSV-1F ที่เวลา 6, 12, 24, 30 และ 36 ชั่วโมง หลังจากการติดเชื้อ เมื่อทดสอบกับสารสกัดเอทิลอะซิเตท และสารสกัดเอธิลแอลกอฮอล เปรียบเทียบกับไวรัสควบคุม และยาตานไวรัสอะซัยโคเวียร (Acyclovir)
7

คา log ปริมาณไวรัส

6

ไวรัสควบคุม

5

ไวรัสควบคุม (HSV-1F)

4

สารสกัดเอทิลอะซิเตท
T-1-Wt

3

สารสกัดเอธิลแอลกอฮอล
T-2-Wt

2

ACV
อะไซโคลเวียร

1
0
0

6

12
24
30
เวลาหลังจากติดเชื้อไวรัส (ชั่วโมง)

36
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สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดวานทองใบมวงดวยตัวทําละลายเอทิลอะซิเตท และเอธิลแอลกอฮอล ใน
การยับยั้งเชื้อไวรัส HSV-1 เมื่อทดสอบความเปนพิษของสารสกัดวานทองใบมวงตอเซลลเพาะเลี้ยง พบวาสารสกัดเอทิลอะซิ
เตท และสารสกัดเอธิลแอลกอฮอลใหคา CD50 เทากับ 1.469 ± 2.50 และ 0.289 ± 2.15 mg/mL ศึกษาประสิทธิภาพของ
สารสกัดวานทองใบมวงในการยับยั้งเชื้อไวรัสกอโรคเริมกอนไวรัสเกาะติดเซลลเพาะเลี้ยง พบวาสารสกัดเอธิลแอลกอฮอลมี
ประสิท ธิภาพในการยั บยั้งไวรัส HSV-1 ใหคา ED50 เทากับ 42 ± 0.09 µg/mL และทดสอบในขณะไวรั สเกาะติดเซลล
เพาะเลี้ยงพบวา สารสกัดเอทิลอะซิเตทสามารถยับยั้งเชื้อไวรัสไดมากสุด ใหคา ED50 เทากับ 412 ± 0.25 µg/mL สวนสาร
สกัดเอธิลแอลกอฮอลมีฤทธิ์ตานไวรัส HSV-1 หลังไวรัสเกาะติดกับเซลลเพาะเลี้ยง แสดงคา ED50 เทากับ 56 ± 0.07 µg/mL
ซึ่งหลักเกณฑในการพิจารณาวาสมุนไพรมีศักยภาพในการตานไวรัส HSV-1 คือ สมุนไพรควรออกฤทธิ์ยับยั้งไดทั้งขณะไวรัส
เกาะติดเซลล และหลังจากไวรัสเกาะติดเซลลเพาะเลี้ยงแลว สามารถนําไปพัฒนาเปนยารักษาโรคเริมใหผูปวยที่ติดเชื้อแลว
สวนสมุนไพรที่มีประสิทธิยับยั้งไดกอนไวรัสเกาะติดเซลลเพาะเลี้ยงจะมีคุณสมบัติคลายกับยาระงับเชื้อเพื่อลดจานวนไวรัสที่
อาจแพรกระจายไปยังผูอื่น และยังไดทดสอบผสมสารสกัดกับไวรัสโดยตรง แลวทิ้งไวที่ 1, 2, 3 และ 4 ชั่วโมง พบวาสารสกัดมี
ประสิทธิภาพในทุกชวงเวลาที่ทดสอบ และ ผลปรากฏวาที่ 4 ชั่วโมง สารสกัดเอทิลอะซิเตทสามารถยับยั้งไดดีที่สุดใหคา Log
ปริม าณไวรัส เท ากับ 3.18 ± 0.02 และยัง ศึกษาการยับ ยั้ง การเพิ่ มจํานวนของเชื้อไวรั สกอโรคเริ มพบวา สารสกัดเอธิล
แอลกอฮอลที่ความเขมขน 63 µg/mL สามารถยับยังไวรัส HSV-1 ไดดีที่สุดที่เวลา 36 ชั่วโมงหลังจากติดเชื้อ มีปริมาณไวรัส
เทากับ 1.68  102 ± 0.10 PFU/mL ซึ่งใกลเคียงกับยาตานไวรัสไวรัสอะซัยโคเวียร มีปริมาณไวรัสเทากับ 1.47 × 102 ±
0.10 PFU/mL จากการศึกษาครั้งนี้ จึงเปนความรูพื้นฐานในการพัฒนาการใชพืชสมุนไพรไทยใหเกิดประโยชนในการรักษาโรค
ติดเชื้อไวรัส และสมุนไพรวานทองใบมวงเปนสมุนไพรพื้นบานจังหวัดเชียงราย หางาย ราคาถูก มีการปลูกกันอยางแพรหลาย
มีความปลอดภัย และยังชวยลดอัตราเสี่ยงตอผลขางเคียงของยาอะซัยคลอเวียร
ขอเสนอแนะ
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดวานทองใบมวงในการยับยั้งการติดเชื้อไวรัสเฮอรปสซิมเพล็กซ ทัยป-1 ในเซลล
เพาะเลี้ยงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมแยกกลุมสารสาคัญ และสารบริสุทธิ์ที่ออกฤทธิ์ตานโรคเริมดวยวิธีทางโครมาโทกราฟ และ
สารสกัดที่ออกฤทธิ์สามารถนําไปใชในการผลิตผลิตภัณฑที่อยูในรูปยาแผนปจจุบันเพื่อเปนทางเลือกในการรักษาโรคที่เกิดจาก
ไวรัส ดัง กล าวได นอกจากนี้แ ลวควรนําไปศึ กษาในสั ตวทดลอง และในคนเพิ่ มเติม จะเป นการเพิ่ มมู ลค าและคุณคาให กับ
สมุนไพรไทย ใหเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ลดการเสียดุลการคาดานผลิตภัณฑจากสมุนไพรในตลาดโลกไดอยางแทจริง
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แนววิธีการเดี่ยวฆองวงใหญของนักดนตรีสํานักพาทยรัตน
มนตรี พันธรอด
วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
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บทคัดยอ

วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประวัติพัฒนาการของสํานักพาทยรัตน และศึกษาแนววิธีการเดี่ยวฆองวง
ใหญของนักดนตรีสํานักพาทยรัตน ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ จากการสัมภาษณ
ศิลปนอาวุโสแหงสํานักพาทยรัตน นักดนตรีของสํานักพาทยรัตนและลงภาคสนาม เพื่อตอสํานวนแนววิธีการเดี่ยวฆองวงใหญ
ของนักดนตรีสํานักพาทยรัตน ระยะเวลาในการทําวิจัยครั้งนี้ตั้งแตปพุทธศักราช ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ผลการวิจัยพบวา
สํานักพาทยรัตน ไดมีผลงานทางดานดนตรีไทย เปนที่ยอมรับในหมูศิลปนตางๆ และเปนผูสืบทอดทางเพลงเกาแก
จากสายสํานักบานพาทยโกศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระราชกรุณาโปรดเกลา โปรดกระหมอม พระราชทานนาม
วงดนตรีให จากเดิมชื่อ วงปพาทยบานใหมหางกระเบน มาเปนวง “พาทยรัตน” ซึ่งแบงเหตุการณออกเปน ๒ ยุคสมัย คือ ๑)
ยุคสมัยที่เปนวงบานใหมหางกระเบน ๒) ยุคสมัยสํานักพาทยรัตน ปจจุบันสมาชิกในตระกูลดนตรีสํานักพาทยรัตนมีผูสืบทอด
นอยลง แตทานครูสําราญ และครูวิเชียร เกิดผล ทานยังคงรักษาสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยการเผยแพรองคความรูทางดาน
ดนตรีไทยใหแกผูที่สนใจที่จะศึกษาจากสถาบันตางๆ โดยเปนผูใหอยางแทจริง
แนววิธีการเดี่ยวฆองวงใหญของนักดนตรีสํานักพาทยรัตน หลักที่สําคัญคือ นั่งใหถูกทา จับไมใหถูกวิธี ตีใหถูกปุม จะ
ทําใหเปนคนฆองวงใหญที่ดีได และสํานวนทางเดี่ยวจํานวน ๕๐ สํานวนที่นักดนตรีสํานักพาทยรัตนไดยกตัวอยางมานั้น เปน
สํานวนที่ครูโบราณทานถายทอดสืบตอเนื่องกันมาอยางแทจริง ตั้งแตยุคแรกจนถึงยุคปจจุบัน ซึ่งจะเห็นไดจากสํานวนบางลูกที่
พบจะมีลักษณะที่เหมือนกันและสอดคลองกัน แนววิธีการเดี่ยวฆองวงใหญของนักดนตรีสํานักพาทยรัตน จะมีลักษณะของการ
บรรเลงสํานวนคลายทางระนาดทุม บางสํานวนจะเนนการใชมือซายดําเนินทํานอง และบางสํานวนจะตีในลักษณะการตีเก็บ
ซึ่งสํานวนที่ยกตัวอยางมาสามารถเปนแนวทางในการคิดประดิษฐเดี่ยวฆองวงใหญของนักดนตรีไทยได
คําสําคัญ : แนววิธีการเดี่ยวฆองวงใหญ, นักดนตรี, สํานักพาทยรัตน
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Abstract
The objectives of this thesis are to study history, development of Phattayarat School and the
method to Solo Grand Gong of musicians in Phattayarat School. The methodology is qualitative research
by collecting data from documents, related literatures, interviewed senior artists and musicians of
Phattayarat School and took the field study for getting composing rhythm aphorisms teaching in the
method to solo grand gong of musicians in Phattayarat School. The period of studying from 2556-2559
B.E.
The study found that Phattayarat School has many best of music outcome performances which
be impressive acception among various musicians and be the heir all ancient classical songs from
Phattayakosol school then Her Majesty Princess Sirinthorn has the royal to please giving the new name of
band from Ban Mai Hangkraben Thai Orchestra band to be "Phattayarat" by classify into 2 periods as 1) Of
Ban Mai Hangkraben Thai Orchestra band. 2) Of Phattayarat. As now the few membership of Phattayarat
take the few knowledges of Phattayarat this school but teacher Samran and Wichien Kerdpol still take
inharit and preserve these by revealing knowledges to other interested persons in many institutes by they
are great teachers in reality
The method to solo grand gong of musicians in Phattayarat School, there are main importants as;
sitting in the right posture, holding the handwood with the right way and hitting the right button of gong
which these will help to improve of being the best grand gong musicians. From the 50 composing the
solo rhythm aphorism from Phattayarat School's musicians be the ancient rhythm aphorism getting the
inharit from the past teaching till this present time the method in solo grand gong of Phattayarat
musicians will have the typical performing the rhythm as alto bamboo xylophone. Some aphorism will
perform by left hand and any aphorism performing with Tee-Kep technic these can be the neo-invention
technic in solo grand gong of musicians.
Keywords: The Method to solo Gong Wong Yai, The Musicians, Phattayarat School
บทนํา
“... ดนตรีเปนศิลปะแขนงหนึ่งที่แสดงใหเห็นความเจริ ญ ของชนในชาติ ชนชาติที่อารยธรรมสูง ลวนมีดนตรีเป น
ศิลปะประจําชาติทั้งสิ้น ไทยเปนชาติเกาแกชาติหนึ่งซึ่งมีดนตรีเปนศิลปะประจําชาติมาแตโบราณ ดนตรีไทยเปนเอกลักษณที่
ชนในชาติพึงหวงแหนและภาคภูมิใจ เปนศิลปะที่มีความละเอียดประณีตเปนพิเศษ ทั้งผูเลนและผูฟงจําตองมีความรู จึงจะเลน
และฟงดนตรีไดสนุก อยางที่เรียกวา เขาถึงสุนทรียรสแหงดนตรีไทย...” (พระราชดํารัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี :๒๕๒๐) ดนตรีไทยจึงนับเปนมรดกอันล้ําคาทางวัฒนธรรม ที่บรรพบุรุษไทยไดสรางขึ้นไวโดยการรักษา และ
พัฒนาอยางตอเนื่องมาตั้งแตในสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบัน ทั้งยังเปนวิชาชีพของคนไทยที่มีการสืบทอดยึดถือปฏิบัติกันมาชา
นานเปนที่ยอมรับแกบุคคลทั่วไป เชน พิธีกรรมทางศาสนาทั้งงานมงคลและอวมงคล งานพระราชพิธีของพระมหากษัตริย การ
บรรเลงเพื่อการขับกลอม ใชประกอบการแสดงและการละเลนตางๆ
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ศิลปะการดนตรีและเพลงในประเทศไทย ไดรับการถายทอดสืบตอกันมาชานาน จนไมอาจจะทราบไดวาตั้งแตดั้งเดิม
นั้นมีความเปนมาอยางไร ดนตรีที่เรายกยองวาเปนศิลปะสูงสงประจําชาติไทยคือ ดนตรีไทย ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวที่นาสนใจ
ตั้งแตเครื่องดนตรีชนิดตางๆ ลีลาของการเลนดนตรีไทย เชน ลูกฆอง ทางตางๆ การลักจังหวะ อัตรา ลูกหมดหรือแมแตการ
บรรจุเนื้อเพลง การแบงวรรคตอน การตั้งชื่อเพลง นอกจากนี้เพลงไทยยั งแบงตามลักษณะการเลนออกเปนประเภทตางๆ
ไดแกเพลงประเภทใชดนตรีลวนๆ ประกอบดวยเพลงโหมโรง เพลงเรื่อง เพลงหางเครื่องเพลงลูกบท และเพลงออกภาษา สวน
อีกประเภทหนึ่งไดแ ก เพลงประเภทขับ รอง ซึ่ง ประกอบด วย เพลงเถา เพลงตับ และเพลงเกร็ด ความนิยมในเพลงไทยได
แพรหลายทั่วไป และเปนที่นาสังเกตวาการบรรเลงขับรองนั้นคอนขางจะเปนพิธีการ ถาจะใหไดรสของความไพเราะในศิลปะ
ดนตรีอยางแทจริงจําเปนที่จะตองไดฟงการบรรเลงดวยเครื่องดนตรีตางๆ ครบถวน (อุทิศ นาคสวัสดิ์ ๒๕๑๒: ๑๐๒)
ดนตรีไทยเกิดจากการบรรเลงและขับรองโดยมีวงดนตรีอยู ๓ ประเภท ไดแก วงปพาทย วงมโหรี และวงเครื่องสาย
ไทย โดยมีแบบแผนในการบรรเลงและขับรองเฉพาะตัว และถือวาเปนดนตรีประจําชาติ ในบรรดาวงดนตรีทั้ง ๓ ประเภทนั้น
วงปพาทยนับวาเปนวงดนตรีที่จัดวาทรงพลังกวาวงดนตรีประเภทอื่นๆ ไมวาในแงของความศักดิ์สิทธิ์ หรือความกึกกองของ
เสียงดนตรี วงปพาทยดํารงอยูในสังคมไทย ในฐานะดนตรีที่มีบทบาทรวมอยูในพิธีกรรมไมวาในครรลองของ ความเชื่อ หรือ
มหรสพการแสดง นักดนตรีที่จะเริ่มเรียนดนตรีไทย โดยเฉพาะผูที่เรียนดนตรีไทยในวงปพาทยนั้น เครื่องดนตรีชิ้นแรกที่ควร
จะตองเรียนรูและศึกษา คือ ฆองวงใหญ เพราะเปนเครื่องดนตรีที่ทําหนาที่ดําเนินทํานองและเนื้อเพลงแทๆ ซึ่งเปนทํานอง
หลักของเพลง สวนเครื่องมือดนตรีที่ดําเนินทํานองอื่นๆเชน ระนาดเอก ระนาดทุมก็ตองแปลทํานองออกมาเปนทางของแตละ
เครื่องมือนั้นๆ ก็ยอมตองอาศัยทํานองหลักของเพลงในการแปลทํานองของตัวเอง ฉะนั้นฆองวงใหญนับวาเปนเครื่องดนตรีที่
สําคัญของวงดนตรีประเภท วงปพาทย ฆองวงใหญเปนเครื่องดนตรีที่เกิดเสียงโดยการตี ลูกฆองทําดวยโลหะผสม รูปรางเปน
แผนวงกลมงองุมมารอบตัว มีปุมตรงกลางสําหรับตี ประกอบดวยลูกฆอง ๑๖ ลูก ลูกฆองแตละลูกมีขนาดความเล็ก - ใหญ
ลดหลั่นกันตามลําดับ นอกจากฆองวงใหญจะมีหนาที่บรรเลงเปนทํานองหลักแลว ฆองวงใหญยังสามารถบรรเลงเปนทางเพลง
เดี่ยว เฉพาะทางของฆองวงใหญไดอีก การบรรเลงเพลงเดี่ยว เปนศิลปะขั้นสูงในทางดนตรีไทย ซึ่งตองใชประสบการณและ
ไหวพริ บ ในการบรรเลง นั บ ว า เป น การรวมวิ ช าดนตรี ทั้ ง ด า นทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ไ ว ด ว ยกั น ซึ่ง ผู บ รรเลงต อ งใช ค วามรู
ความสามารถและประสบการณ ทั้งยังแสดงถึงภูมิปญญาของครูผูประดิษฐทางเพลงไดเปนอยางดี
ยุคของสํานักดนตรีในสมัยโบราณในชวงนั้นที่มีชื่อเสียงโดดเดนคือ สํานักฝงพระนครหรือฝงกรุงเทพฯ ในปจจุบัน
นําโดยหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) และสํานักฝงธนบุรีนําโดย ครูจางวางทั่ว พาทยโกศล ทั้ง ๒ สํานักนี้ตางก็มี
ความรูความสามารถมิไดยิ่งหยอนไปกวากันเลย
สํานักดนตรีพาทยโกศล เปนสํานักดนตรีเกาแกล้ําลึกที่สืบทอดมาตั้งแตครั้งบรรพบุรุษมีที่ตั้งอยูหลังวัดกัลยาณมิตร
แขวงบุปผาราม บางกอกใหญ กรุงเทพฯ สํานักนี้มีนักดนตรีไทยที่มีชื่อเสียงและมีคุณูปการตอสังคมไทยหลายทาน เชน หลวง
กัลปยาณมิตตาวาส หรือเจากรมทับ (ทับ พาทยโกศล) ครูทองดี ชูสัตย จางวางทั่ว พาทยโกศล ครูเทวา ประสิทธิ์ พาทยโกศล
คุณหญิงไพฑูรย กิตติวรรณ ฯลฯ โดยเฉพาะอยางยิ่ง “จางวางทั่ว พาทยโกศล” ไดรับยกยองวาเปนครูดนตรีไทยผูหนึ่งที่ มี
ความรูและฝมือเปนเลิศ ผลงานดนตรีและทางเพลงของทานมีเอกลักษณเฉพาะที่เรียกขานวา “ทางบานวัดกัลปยาณ” หรือ
“ทางฝงธน” (พิชชาณัฐ ตูจินดา ๒๕๕๕: ๒๑-๒๒)
ตระกูลเกิดผล เปนตระกูลนักดนตรีไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งขณะนั้น ครูสังเวียน เกิดผล รับหนาที่เปน
ผูนําวงวงดนตรีบานใหมหางกระเบน (พาทยรัตน) ตอจากบิดา คือ นายวน เกิดผล ครูสังเวียนไดนําครูสําราญ เกิดผล ซึ่งเปน
หลาน ไปฝากตัวเรียนกับครูเทียบ คงลายทอง ตอมาทานครูเทียบนําพาไปฝากเรียนในสํานักพาทยโกศล ครูสําราญ เกิดผล
กลาววา “... ครูจางวางทั่ว พาทยโกศล เสียชี วิต กอนหนาที่ค รูจะเข าไปประมาณ ๒-๓ เดือน ครูจึงตองเรียนกับ ครูเ ทวา
ประสิทธิ์ (บุตรชายครูจางวางทั่ว พาทยโกศล) ครูฉั ตร และครูชอ สุนทรวาทิน” (สําราญ เกิดผล. สัมภาษณ. ๒๒ มีนาคม
๒๕๖๐)
ตอมาครูสัง เวียน เกิด ผล ไดออนวอนเชิญครู ฉัตร และครูชอ สุนทรวาทิน มาถายทอดองคความรูดานดนตรีไทย
ใหกับสมาชิกนักดนตรีที่วงบานใหมหางกระเบน (พาทยรัตน) การถายทอดในครั้งนั้นจึงทํ าใหองคความรูจากสํานักดนตรี
พาทยโกศลอันเปนแนวทางและวิธีการปฏิบัติของครูจางวางทั่ว พาทยโกศล จึงไดถูกถายโอนสูวงบานใหมหางกระเบน (พาทย
รัตน) ซึ่งในชวงนั้นนักดนตรีที่มีความสําคัญในวงปพาทยบานใหมหางกระเบน (พาทยรัตน) คือ ๑. ครูสําราญ เกิดผล (ศิลปน
แหงชาติ ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๘) ๒. ครูจําลอง เกิดผล ๓. ครูสําเริง เกิดผล ๔. ครูวิเชียร เกิดผล เปนตน นอกจากครูฉัตร และ
ครูชอ สุนทรวาทิน ยังมี ครูอาจ สุนทร อีกหนึ่งทาน ที่ไดมาถายทอดองคความรูใหกับวงบานใหมหางกระเบน
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ซึ่งในบรรดาลูกศิษยสํานักดนตรีพาทยโกศลที่มีชื่อเสียงทรงภูมิรูและความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรีฆองวง
ใหญมากที่สุดผูหนึ่ง คือ ครูชอ สุนทรวาทิน ซึ่งครูนั้นมีศักดิ์เปนหลานแทๆ ของครูจางวางทั่ว พาทยโกศล ครูชอ สุนทรวาทิน
ไดรับการศึกษาและไดรับการถายทอดวิชาความรูอยางลึกซึ้งจากผูทรงคุณวุฒิของสํานักดนตรีพาทยโกศล ลูกศิษยของครูชอ
สุนทรวาทิน คนสําคัญที่ไดรับการถายทอดหลักการ การปฏิบัติฆองวงใหญและทางเพลงเดี่ยวฆองวงใหญตามแบบฉบับสํานัก
ดนตรีพาทยโกศล คือ ครูจําลอง เกิดผล และนักดนตรีของวงบานใหมหางกระเบน (พาทยรัตน) ผูวิจัยรูสึกถึงคุณคาของเพลง
เดี่ยวฆองวงใหญ ของนักดนตรีสํานักพาทยรัตน ที่ไดรับการถายทอดสืบตอกันมา ครั้นตั้งแต ครูชอ สุนทรวาทิน ไดมาสอนอยูที่
วงบานใหมหางกระเบน (พาทยรัตน) ดังนั้นผูวิจัยมีความประสงคในการศึกษาคนควาที่จะทําวิทยานิพนธ เรื่อง “แนววิธีการ
เดี่ยวฆองวงใหญของนักดนตรีสํานักพาทยรัตน” เพื่อเปนหลักฐานทางวิชาการ สําหรับผูที่สนใจและตองการที่จะหาความรูได
เปนขอมูลสืบเนื่องตอไป
วัตถุประสงคของการศึกษา
๑. ประวัติพัฒนาการของสํานักพาทยรัตน
๒. ศึกษาแนววิธีการเดี่ยวฆองวงใหญของนักดนตรีสํานักพาทยรัตน
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิ จัย เรื่ อง แนววิธี การเดี่ ย วฆ อ งวงใหญ ข องนักดนตรี สํ านัก พาทยรั ต น เป นวิ จัย เชิ ง คุ ณภาพ (Qualitative
Rcscarch) โดยผูวิจัยไดแบงหัวขอในการจัดระเบียบการวิจัยออกเปนขั้นตอนดังนี้
๑. การเก็บรวบรวมขอมูล มี ๓ วิธี ไดแก ๑. ศึกษาจากเอกสาร ๒. สัมภาษณ ๓. สังเกตการณแบบมีสวนรวม
โดยวิธีการรับการศึกษาและตอสํานวนเดี่ยวฆองวงใหญของนักดนตรีสํานักพาทยรัตน
๒. การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ และสังเกตการณแบบมีสวนรวม มาจัด
ใหเปนหมวดหมูและเรียบเรียงขอมูล โดยใชวิธีการเขียนบรรยายเชิงพรรณนา
ผลการวิจัย
ประวัติพัฒนาการของสํานักพาทยรัตน
ประวัติพัฒนาการของสํานักพาทยรัตน สามารถแบงเปน ๒ ยุค และมีเหตุการณสําคัญในแตละยุค ดังนี้
๑. ยุคที่เปนวงบานใหมหางกระเบน
ในยุคของวงปพาทยบานใหมหางกระเบนนั้น มาจากตนตระกูลเกิดผล โดยมีนายวน เกิดผล เปนผูกอตั้งกิจการดนตรี
ปพาทย แลวยังเปนผูริเริ่มกอตั้งกิจการดานศิลปะตางๆ ที่มีทั้งดนตรีและนาฏศิลป ไวประกอบอาชีพ ทํามาหากิน เพื่อเปนการ
สรางรายไดภายในตระกูล เมื่อนายวน เกิดผล ไดเสียชีวิตลง นายสังเวียน เกิดผล ก็ไดมารับหนาที่ผูควบคุมวงบานใหมหาง
กระเบนตอมา กิจการดานตางๆ เชน หนังใหญ ลิเก อังกะลุง ฯลฯ ไดมีการยกเลิกลง คงเหลือแตเพียงกิจการของการรับงาน
บรรเลงในลั กษณะวงปพ าทย วงปพาทยบานใหม หางกระเบน สืบเชื้อสายทางเพลงในแตล ะยุคนั้นไดแบ งเปน ๒ แนวทาง
ดวยกัน คือ ทางเพลงสายฝงพระนคร “หลวงประดิษฐไพเราะ” ในชวงแรก และตอมาจึงไดรับการสืบทอดทางเพลงจากสํานัก
เกาแกทางเพลงสายฝงธนบุรี คือ “สํานักบานพาทยโกศล” ครูดนตรีไทยคนสําคัญที่นําทางเพลงของสํานักบานพาทยโกศลมา
มอบใหวงปพาทยบานใหมหางกระเบน คือ ๑. ครูฉัตร สุนทรวาทิน ๒. ครูชอ สุนทรวาทิน ๓. ครูอาจ สุนทร ๔. ครูเอื้อน กร
เกษม ซึ่งในยุควงปพาทยบานใหมหางกระเบน ที่ครูสังเวียน เกิดผล เปนหัวหนาวง ถือไดวาเปนยุคแหงการเจริญรุงเรืองของวง
ปพาทยบานใหมหางกระเบน
๒. ยุคสมัยสํานักพาทยรัตน
วงพาทยรัตน ไดมีผลงานทางดานดนตรีไทย เปนที่ยอมรับในหมูศิลปนตางๆ และเปนผูสืบทอดทางเพลงเกาแก จาก
สาย “สํานักพาทยโกศล” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระราชกรุณาโปรดเกลา โปรดกระหมอม พระราชทานนามวง
ดนตรีให จากเดิมชื่อ วงปพาทยบานใหมหางกระเบน มาเปน “วงพาทยรัตน” หรือ “สํานักพาทยรัตน” ปจจุบันสํานักพาทย
รัตน ครูวิเชียร เกิดผล เปนผูดูแลวงปพาทยสืบทอดตอจาก ครูสังเวียน เกิดผล ผูเปนบิดา โดยยังมี ครูสําราญ เกิดผล ผูเปนทั้ง
พี่ชายและครูสอนตั้งแตวัยเยาว โดยคอยเปนที่ปรึกษาหลักและผูควบคุมวงของตระกูลดนตรีเกิดผล ในยุคปจจุบันนี้ สํานัก
พาทยรัตนไมไดรับงานที่เปนลักษณะสรางรายไดเปนอาชีพ เพราะทานครูมีอายุมาก สวนสมาชิกนักดนตรีในวง และลูกหลาน
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ตางก็มีภาระงานประจําตางกันออกไป ทําใหในการสืบทอดทางเพลงในสํานักพาทยรัตนมีผูสืบทอดนอยลง แตทานครูสําราญ
และครูวิเชียร เกิดผล ทานยังคงรักษาสืบสานวัฒนธรรมไทยโดยการเผยแพรใหความรูทางดานดนตรีไทยแก สถาบันตางๆ ให
ความรูแกผูที่สนใจศึกษาเลาเรียนดนตรี โดยเปนผูใหอยางแทจริง
แนวทางการเดี่ยวฆองวงใหญของนักดนตรีสํานักพาทยรัตน
เดี่ยวฆองวงใหญของนักดนตรีสํานักพาทยรัตน ที่ปรากฏอยูในสํานักพาทยรัตน ไดรับการสืบทอด มีอยู ๓ ทาง ไดแก
๑. ทางครูเพชร จรรยนาฏย ไดแก เพลงเชิดนอก
๒. ทางครูชอ สุนทรวาทิน ไดแก เพลงบุลง เพลงทะแย เพลงลาวแพน เพลงแขกมอญ เพลงพญาโศก เพลงอาเฮีย
เพลงจีนขิมใหญ เพลงนางหงสหกชั้น เพลงกราวใน ๓ ชั้น
๓. ทางครูพุม บาปุยะวาทย ไดแก เพลงลาวแพน
เดี่ยวที่แตงขึ้นใหมที่ครูสําราญ เกิดผล ทําขึ้นเพิ่มจากของเกา ไดแก เพลงนกขมิ้นตัวเมีย เพลงดอกไมไพร เพลง
บรรทมไพร เพลงเดี่ยวกราวในซึ่งมาทําใหครบ เถา
เดี่ยวที่ครูวิเชียร เกิดผล ทําขึ้นมาจากของเกาไดแก เพลงสารถี ย่ําค่ํา (เดี่ยวฆองมอญวงใหญ)
ครูสําราญ เกิดผล

การสืบทอดเดี่ยวฆองวงใหญของนักดนตรีสํานักพาทยรัตน
ครูวิเชียร เกิดผล
ครูจําลอง เกิดผล

นายวรเทพ บุญจําเริญ

นายวรเทพ บุญจําเริญ

นายวรเทพ บุญจําเริญ

นายธเนศ อุกกระโทก

นายธเนศ อุกกระโทก

นายนิคม ผูกฉิม

นายเกียรติศักดิ์ ดีชัง

นายเกียรติศักดิ์ ดีชัง

นายธเนศ อุกกระโทก

นายนาคเกษม คนรู

นายนาคเกษม คนรู

นายนาคเกษม คนรู

นายทรงสิทธิ์ ภูภักดี

นายพิชชาณัฐ ตูจินดา

ในการฝกฝนการเดี่ยวฆองวงใหญของนักดนตรีสํานักพาทยรัตน เริ่มเรียนครั้งแรกหลังการครอบครูแลวจะเริ่มดวย
การตอ เพลงสาธุการ โหมโรงเชา โหมโรงเย็น เพลงเรื่อง เพลงฉิ่ง ฯลฯ ถึงจะมาขั้นตอเพลงเดี่ยว การตีฆองที่ดีควร นั่งใหถูกทา
จับไมใหถูกวิธี ตีใหถูกปุม ที่สําคัญสํานักพาทยรัตน จะมีเพลงที่ตีแลวทําใหมีคลอง คือ เพลงเรื่อง เพลงฉิ่งพระฉันเชา เพลงฉิ่ง
พระฉันเพล เพลงฉิ่งเรื่องพญาพายเรือ ฉิ่งกระบอก ฉิ่งมัดตีมู ถาใครไดจะทําใหมือคลองมาก เพราะครูทานบอกวา สํานวนทาง
เดี่ยวฆองวงใหญ อยูในเพลงเรื่อง และเพลงฉิ่งเกือบทั้งนั้น
แนววิธีการเดี่ยวฆองวงใหญของนักดนตรีสํ านักพาทยรัตน ทั้ ง ๕ ทาน ที่ไดนํามายกตั วอยางทั้ งหมดจํานวน ๕๐
สํานวน นั้น เปนสํานวนที่ครูโบราณทานถายทอดสืบเนื่องตอกันมาอยางแทจริง ตั้งแตยุคแรกๆ จนถึงปจจุบัน ซึ่งจะเห็นไดจาก
สํานวนบางลู กที่ นักดนตรีสํ านักพาทยรัต นย กตั วอยางมา สามารถเปนแนววิธีการเดี่ย วฆองวงใหญ ได ซึ่ง สํานวนที่ พบจะมี
ลักษณะที่เหมือนกัน สอดคลองกัน ดังนี้
แนววิธีการเดี่ยวฆองวงใหญ ของครูวิเชียร เกิดผล
สํานวนที่ ๒ พบวา มีลักษณะสํานวนสอดคลองกับแนววิธีการเดี่ยวฆองวงใหญของครูสําราญ เกิดผล ในสํานวนที่ ๙
สํานวนที่ ๓ พบวา มีลักษณะสํานวนสอดคลองกับแนววิธีการเดี่ยวฆองวงใหญของครูสําราญ เกิดผล ในสํานวนที่ ๖
สํานวนที่ ๗ พบวา มีลักษณะสํานวนสอดคลองกับแนววิธีการเดี่ยวฆองวงใหญของครูสําราญ เกิดผล ในสํานวนที่ ๑๐
สํานวนที่ ๘ พบวา มีลักษณะสํานวนสอดคลองกับแนววิธีการเดี่ยวฆองวงใหญของครูสําราญ เกิดผล ในสํานวนที่ ๙
สํานวนที่ ๙ พบวา มีลักษณะสํานวนสอดคลองกับสํานวนตัวอยางที่ ครูสําราญ เกิดผล ทานไดอธิบายเปรียบเทียบ
ระหวางทางฝงธนบุรี (ทางสํานักบานพาทยโกศล) กับทางฝงพระนคร ไว
สํานวนที่ ๑๐ พบวามีลักษณะสํานวนสอดคลองกับแนววิธีการเดี่ยวฆองวงใหญของครูสําราญ เกิดผล ในสํานวนที่
๑๐
แนววิธีการเดี่ยวฆองวงใหญ ของครูวรเทพ บุญจําเริญ
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สํานวนที่ ๕ พบวามีลักษณะสํานวนสอดคลองกับแนววิธีการเดี่ยวฆองวงใหญของครูวิเชียร เกิดผล ในสํานวนที่ ๑ ใน
๔ หองแรกและสอดคลองกับแนววิธีการเดี่ยวฆองวงใหญของครูสําราญ ในสํานวนที่ ๒ หองที่ ๘ การตีโปรย
สํานวนที่ ๖ เปนผูทําขึ้น เพื่อฝกความแมนลูกในการสลับมือตีมือละเสียง ในคูเสียงตางๆ
สํานวนที่ ๘ เปนผูทําขึ้น สํานวนจะมีลักษณะคลายกันในสํานวนที่ ๗ ในหองที่ ๔ ถึงหองที่ ๘
แนววิธีการเดี่ยวฆองวงใหญ ของนายนาคเกษม คนรู
สํานวนที่ ๒ พบวา มีลักษณะสํานวนสอดคลองกับแนววิธีการเดี่ยวฆองวงใหญของครูสําราญ เกิดผล ในสํานวนที่ ๖
และสอดคลองกับแนววิธีการเดี่ยวฆองวงใหญของครูวิเชียร เกิดผล ในสํานวนที่ ๗ และ ในสํานวนที่ ๑๐
สํานวนที่ ๔ พบวา มีลักษณะสํานวนสอดคลองกับแนววิธีการเดี่ยวฆองวงใหญของครูสําราญ เกิดผล ในสํานวนที่ ๙
และสอดคลองกับแนววิธีการเดี่ยวฆองวงใหญของครูวิเชียร เกิดผล ในสํานวนที่ ๘
สํานวนที่ ๗ พบวา มีลักษณะสํานวนสอดคลองกับแนววิธีการเดี่ยวฆองวงใหญของครูวรเทพ บุญจําเริญ ในสํานวนที่
๙
สํานวนที่ ๑๐ พบวา มีลักษณะสํานวนสอดคลองกับสํานวนที่ ครูวรเทพ บุญจําเริญ ยกตัวอยาง มาในเบื้องตนที่ได
อธิบายเปรียบเทียบระหวางทางฝงธนบุรี (ทางสํานักบานพาทยโกศล) กับทางฝงพระนคร ไว
แนววิธีการเดี่ยวฆองวงใหญ ของนายพิชชาณัฐ ตูจินดา
สํานวนที่ ๑ พบวา มีลักษณะสํานวนสอดคลองกับแนววิธีการเดี่ยวฆองวงใหญของครูวิเชียร เกิดผล ในสํานวนที่ ๔
สํานวนที่ ๒ พบวา มีลักษณะสํานวนสอดคลองกับแนววิธีการเดี่ยวฆองวงใหญของนายนาคเกษม คนรู ในสํานวนที่
๖
สํานวนที่ ๔ พบวา มีลักษณะสอดคลองกับแนววิธีการเดี่ยวฆองวงใหญของครูวรเทพ บุญจําเริญ ในสํานวนที่ ๙
สํานวนที่ ๖ พบวา มีลักษณะสํานวนสอดคลองกับแนววิธีการเดี่ยวฆองวงใหญของนายนาคเกษม คนรู ในสํานวนที่
๘
สํานวนที่ ๙ พบวา มีลักษณะสํานวนสอดคลองกับแนววิธีการเดี่ยวฆองวงใหญของนายนาคเกษม คนรู ในสํานวนที่
๕
การตีในลักษณะตางๆ ที่พบ ในแนววิธีการเดี่ยวฆองวงใหญของนักดนตรีสํานักพาทยรัตน
การตีสะบัดขึ้น, การสลับมือตีมือละเสียง, การตีสะบัดกระทบ, การตีสะบัดเฉี่ยวลง, การตีสะบัดเฉี่ยวขาม, ตีสะบัด
เฉี่ยวนําเสียงคู ๘, การตีโปรย, การตีสะบัดสอด, การตีไขวมือ, การตีกรอด,ตีฉายมือ หรือตีมือฉาย, ตีกวาดขึ้นลง, การตีในลูก
สะบัดเสี้ยวมือ, การตีถางมือ, การตีเตน, การตีเรียงเสียงมือเดียว,การตีเหวี่ยง, การตีสะบัดเฉี่ยวสอดสํานวน, การสะบัดขึ้นสอด
สํานวน, การตีสับมือ, การตีเก็บ
อภิปรายผล
จากการศึกษาเดี่ยวฆองวงใหญของนักดนตรีสํานักพาทยรัตน พบประเด็นตาง ๆ ที่สําคัญผูวิจัยขอนํามาอภิปรายผล
ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ ประวัติพัฒนาการยุคบานใหมหางกระเบนมาถึงยุคสํานักพาทยรัตน
จากการศึกษาประวัติพัฒนาการของสํานักพาทยรัตน พบหลักฐานชัดเจนวา ในยุคของวงบานใหมหางกระเบน เปน
ตระกูลของนักดนตรีเกาแกที่รับการสืบทอดทางเพลงจากครูเพชร จรรยนาฏย ทางหลวงประดิษฐไพเราะในชวงแรก ตอมา
ไดรับสืบทอดทางเพลงในสายฝงธนฯ หรือทางดนตรี สํานักพาทยโกศล อยางแทจริง โดยกําเนิดมีมาตั้งแต ปูวน ยาชอน คลอง
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง ศึกษาชีวประวัติและวิเคราะห ผลงานเพลงของครูสําราญ เกิดผล(บุญสืบ บุญเกิด.๒๕๓๘) ความ
เชื่อมโยงของสํ านักพาทยโกศลสู สํานักพาทยรั ตน โดยครู สําราญ เกิดผล ได เข าไปศึกษาที่สํ านักพาทยโกศล จึง ได รับ การ
ถายทอดทางเพลงของสํานักพาทยโกศล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง การถายทอดองคความรูวงปพาทยบานใหมหางกระเบน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(พิชชาณัฐ ตูจินดา. ๒๕๕๓) ตอมาครูสังเวียน เกิดผล ไดไปออนวอนทานครูฉัตร ครูชอ สุนทรวาทิน
ศิษยคนสําคัญของจางวางทั่ว พาทยโกศล เดินทางมาถายทอดความรูใหที่วงปพาทยบานใหมหางกระเบน และยังไดรับความ
กรุณาจากนักดนตรีคนสําคัญซึ่งเปนศิษยเอกของทานครูจางวางทั่ว พาทยโกศล คือ ครูอาจ สุนทร มาถายทอดองคความรูทั้ง
ดานดนตรี และดานโนตทางดนตรีให กับลูกศิษยวงปพาทยบานใหมหางกระเบน”ซึ่ง สอดคลองบทความเรื่อง ปู ชนียบุคคล
ตระกูลเกิดผล ในหนังสืออนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ นายสังเวียน เกิดผล (สําราญ เกิดผล ๒๕๓๒) และไดรับองคความรู
ในดานประเภทเพลงหนาพาทย จากครูเอื้อน กรเกษม
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ประเด็นที่ ๒ แนววิธีการเดี่ยวฆองวงใหญของนักดนตรีสํานักพาทยรัตน
ลักษณะการถายทอดแนววิธีการเดี่ยวฆองวงใหญของนักดนตรีสํานักพาทยรัตน พบลักษณะของการถายทอดแนว
วิธีการเดี่ยวฆองวงใหญ ของนักดนตรีสํานักพาทยรัตน โดยมีการถายทอดการตอเพลงแบบตัวตอตั ว ตอแบบภาคปฏิบัติ ใช
ความจําอยางเดียว ฝกหัดเริ่มเรียนดนตรีจะเริ่มหลังจากครอบครู เพลงแรกที่ไดรับถายทอด คือ เพลงสาธุการ เพลงโหมโรงเชา
เย็น เพลงเรื่องตางๆ เพื่อเปนแนววิธีการในการฝกหัดใหเกิดความคลองความชํานาญ สํานักพาทยรัตนจะฝกการไลมือเพื่อให
เกิดความคลองของนักดนตรี ในลักษณะฝกไลมือเปนเพลง เชน ไลเพลงทะแย ไลมือในเพลงเรื่อง ไลมือในเพลงฉิ่ง เปนต น
การฝกแนววิธีการเดี่ยวฆองวงใหญ ก็จะเปรียบเหมือนเปนการฝกหัดในการคิดสํานวนเพลงเดี่ยวฆองวงใหญ และสํานวนที่ได
ตอเปนแนวทางวิธีการเดี่ยวฆองวงใหญ ก็สามารถเปนแบบฝกหัดที่จะชวยใหเกิดความคลองตัว ความชํานาญในการบรรเลงที่มี
ประสิทธิภาพไดสูงขึ้นในการตีเดี่ยวฆองวงใหญ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย เรื่องแบบฝกไลมือฆองวงใหญตามแนวทางของครู
ประสิทธิ์ ถาวร เพื่อประสิทธิผลในการตอเพลงเดี่ ยว (ธีรวัฒน นพเสาร. ๒๕๕๘) แนววิธีการเดี่ย วฆองวงใหญของนักดนตรี
สํานักพาทยรัตน มีลูกสํานวนที่เปนลักษณะเฉพาะในการเดี่ยวฆองวงใหญที่พบอยูในงานวิจัยดวยกันหลายลักษณะดวยกัน ดังนี้
การตีประคบมือ การตีเปดเสียงมากกวาการตีปดเสียง การตีสะบัดขึ้น การตีสะบัดลง การตีสะบัดเฉี่ยว การตีไขวมือ การตี
กวาด การตีถาง ตีฉาย ตีสับมือ ตีเตน ฯลฯ แนววิธีการเดี่ยวฆองวงใหญของนักดนตรีสํานักพาทยรัตน จะมีลักษณะของการ
บรรเลงสํานวนคลายทางระนาดทุม และบางสํานวนจะเนนการใชมือซายดําเนินทํานอง ซึ่งจะเปนการตีที่ยากและตองใชความ
คลองตัวมากในการบรรเลง ซึ่งลักษณะที่กลาวมาเปนลักษณะลูกสํานวนของการเดี่ยวฆองวงใหญของนักดนตรีสํานักพาทยรัตน
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง วิเคราะหเพลงตอยรูปทางเดี่ยวฆองวงใหญ: กรณีศึกษา นายน้ําวา รมโพธิ์ทอง (สุชาติ ยามสุข.
๒๕๔๔) เดี่ยวฆองวงใหญของนักดนตรีสํานักพาทยรัตนที่ไดรับถายทอด จะไดรับถายทอดมา ๓ ทางดวยกัน คือ ทางครูเพชร
จรรยนาฏย ทางครูชอ สุนทรวาทิน ทางครูพุม บาปุยะวาทย สํานักดนตรีในครั้งโบราณ ก็จะมีอยู ๒ สํานักใหญๆ คือ สํานัก
ทางฝง พระนคร กับ สํานักทางฝ งธนบุ รี โดยผลงานของท านครูดั งที่ กล าวมา ท านก็ไ ดแ สดงออกซึ่ง เอกลั กษณ ภูมิ ความรู
ประสบการณ สะท อนถึ งความมี อัจฉริยภาพทางดุริ ยางคศิล ปไทยของแต ละท าน ซึ่งสอดคล องกับงานวิจัยเรื่ อง วิเคราะห
เปรียบเทียบเดี่ยวฆองวงใหญเพลงอาเฮีย ๓ ชั้น ทางครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) กับทางครูสอน วงฆอง (นาย
ธนเนตร ซําพาลี. ๒๕๔๙)
ประเด็นที่ ๓ ปญหาจากการศึกษาแนววิธีการเดี่ยวฆองวงใหญของนักดนตรีสํานักพาทยรัตน
จากการศึกษาแนววิธีการเดี่ยวฆองวงใหญของนักดนตรีสํานักพาทยรัตน พบวา ผูที่ควบคุมวง ครูวิเชียร เกิดผล และ
ครู สําราญ เกิด ผล ได ทําหนาที่ สื บทอดทางเพลงอย างเต็ม ความสามารถที่ จะทํ าไดต ลอดระยะเวลาที่ ทําหนาที่เ ปนศิล ป น
ผูทรงคุณวุฒิในวงการดนตรีไทย แตเนื่องดวย ทานทั้งสองมีอายุมากขึ้น คนที่จะสืบทอดทางเพลงเดี่ยวฆองวงใหญของนักดนตรี
พาทยรัตน ก็มีนอย ถามีหนวยงานราชการหรือเอกชนเห็นความสําคัญของเพลงเดี่ยวฆองวงใหญของนักดนตรีพาทยรัตน มี
งบประมาณสนับสนุนจัดทํ าเปนวีดี ทัศน และโนตทางเดี่ย วฆองวงใหญของนักดนตรีสํานักพาทยรัต น จะทํ าใหทางเพลงถู ก
นํามาใชอยางแพรหลายและไดรับความนิยมในวงการดนตรีไทยมากขึ้น
ประเด็นที่ ๔ คุณคาของเดี่ยวฆองวงใหญของนักดนตรีสํานักพาทยรัตน
จากการศึกษาเดี่ยวฆองวงใหญของนักดนตรีสํานักพาทยรัตน พบวา ทางเพลงเดี่ยวฆองวงใหญของนักดนตรีพาทย
รัตน มีคุณคาตอการไดรับการถายทอด เพราะทางเพลงของสํานักพาทยรัตน ที่ไดรับถายทอดสืบตอกันมา มีผูสืบทอดทางเพลง
เดี่ยวอยูไมมาก และไมคอยมีใครได จะมีแตสมาชิกของสํานักพาทยรัตนที่ไดรับถายทอด เปนทางเพลงที่มีกลเม็ดสูง ผูที่จะ
บรรเลงได ตองผานการฝกฝนมาเปนอยางดี
ประเด็นที่ ๕ สํานักพาทยรัตนในอนาคต
จากการศึกษาเดี่ยวฆองวงใหญของนักดนตรีสํานักพาทยรัตน พบวา ทางเพลงเดี่ยวฆองวงใหญเปนองคความรู ที่สืบ
ทอดมาตั้งแตยุคเกาแก ยังคงมีการถายทอดใหแกลูกศิษยรุนหลังและสถาบันการศึกษา และผูสนใจในเพลงเดี่ยวฆองวงใหญ
ของสํ านักพาทยรัตน ควรมีการนําเพลงเดี่ ยวฆ องวงใหญ ของสํานักพาทยรัต นไปวิเคราะห องค ความรูใ นระดั บสูง ขึ้นไป ซึ่ง
สอดคลองกับการวิจัยเรื่อง วิเคราะหเพลงตอยรูปทางเดี่ยวฆองวงใหญ: กรณีศึกษา นายน้ําวา รมโพธิ์ทอง (สุชาติ ยามสุข.
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๒๕๔๔) ทั้งยังเปนการรักษาทางเพลงเดี่ยวฆองวงใหญของสํานักพาทยรัตน ใหคงสืบตอไปในอนาคต เพื่อมิใหสูญหายไปจาก
วงการดนตรีไทย
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทั่วไป
๑. เดี่ยวฆองวงใหญของนักดนตรีสํานักพาทยรัตนในปจจุบันถือวามีผูสืบทอดจํานวนนอย ถาหากมีการ
เก็บขอมูลในเชิงวิชาการและมีการนําไปเผยแพรตามความเหมาะสมมากขึ้น จะเปนประโยชนอยางยิ่งแกวงการดนตรีไทย
๒. จากการศึกษาเดี่ยวฆองวงใหญของนักดนตรีสํานักพาทยรัตน พบวา ปรากฏชื่อเพลงที่ไมมีใครสามารถ
บรรเลงได นอกจากสมาชิกในสํานักพาทยรัตนบางคนที่ได ถาสามารถนําเพลงเหลานี้มาศึกษาวิจัยจะมีประโยชนอยางยิ่งใน
อนาคต
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
๑. ควรมีการศึกษาแนววิธีการเดี่ยวเครื่องมืออื่นๆ ของนักดนตรีสํานักพาทยรัตน เพื่อมิใหทางที่ไดรับการ
สืบทอดจากโบราณจารย สูญหายไปจากวงการดนตรีไทย
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วิธีการเปาปใน “วาดอก” ของ ครูปบ คงลายทอง
คํารณ สุขใส
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
Email : khamron-man@hotmail.com

บทคัดยอ
วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพัฒนาการ การเปาปใน “วาดอก” และศึกษาวิธีการเปาปใน “วาดอก”
ของ ครูปบ คงลายทอง ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ จากการสัมภาษณศิลปนอาวุโส
ซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญทางดานดนตรีไทย และลงภาคสนาม เพื่อศึกษาทํานองเพลง และศึกษาวิธีการเปาปใน “วาดอก”
ของ ครูปบ คงลายทอง ระยะเวลาในการทําวิจัยครั้งนี้ตั้งแตปพุทธศักราช ๒๕๕๖–๒๕๕๙ ผลการวิจัยพบวา
พัฒนาการ “การวาดอก”นั้น มีพัฒนาการมาจากการขับเสภา ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา มีการปรับปรุงนําวิธีการเลน
แบบสักวาเขามาใช ซึ่งตามขอมูลเอกสาร และการสัมภาษณจึงทําใหเห็นวา บทสักวามีความเกี่ยวของกับการรองดอกของเพลง
ลา ซึ่งถือเปนการคนพบรองรอยสําคัญ กับการที่จะนําไปถึงจุดกําเนิดของการเปาป “วาดอก” และยังพบวา วงปพาทยเขามามี
บทบาทในสมัยรัตนโกสินทร ซึ่งเครื่องดนตรีที่เปนเครื่องเปาเพียงชนิดเดียวในวงปพาทยคือ ปใน ทําใหเห็นพัฒนาการคอนขาง
ชัดเจนขึ้น จวบจนมาถึงยุคของความนิยมเสภาหมดลง จึงเปลี่ยนจากการขับ มาใชวิธีการรองสงเพลง3ชั้น จนเกิดเปนแบบ
แผนการบรรเลงปพาทยเสภา ซึ่งมีการลําดับเพลงดังนี้ 1.เพลงรัวประลองเสภา 2.เพลงโหมโรงเสภา 3.เพลงพมาหาทอน
4.เพลงจระเขหางยาว 5.เพลงสี่บท 6.เพลงบุหลัน 7.เลือกเพลงตามความเหมาะสม และเพลงอันดับสุดทายคือ เพลงลา และ
ในยุคนี้เอง การเปาปใน “วาดอก” ไดรับความนิยมแพรหลาย และมาถึงยุคที่นิยมการบรรเลงเพลงเถา การ”วาดอก”ก็มีการ
“วาดอก”ครบทั้ง 3 อัตรา นอกจากนั้น ยังมีการพัฒนาและปรับปรุงการ “วาดอก”มาใชกับเครื่องดนตรีอื่น เชน ขลุย ซออู ซอ
สามสาย นับเปนพัฒนาการของการ “วาดอก” ที่มีมาจนถึงปจจุบัน
วิธีการเปาปใน “วาดอก” ของ ครูปบ คงลายทอง อาศัยความสัมพันธระหวาง ลม ลิ้นป ลิ้นผูเปา และนิ้ว ทั้ง 4 สวน
นี้มีความสําคัญอยางยิ่ง ซึ่งครูปบ คงลายทอง นั้น มีความเปนระเบียบแบบแผน ทั้งในเรื่องของการใชเทคนิคตางๆของป การ
ใชลม ใชลิ้น สามารถใชเทคนิคหรือกลวิธีตางๆเหลานี้เขามาประกอบกันกับบทรอง ในการที่จะบังคับเสียงป ใหมีความละมาย
คลายคลึงกับคํารองไดอยางกลมกลืน
ซึ่งจะเห็นไดจากคํ ารองบางคําใชวิธีการเปาเหมือนกัน แตคํารองตางกัน เสียงที่ออกมาตองใกลเคียงคําร องนั้นมากที่สุด ซึ่ง
วิธีการตาง ๆ เชน การใชลม ใชลิ้น ของผูเปาปที่มีความสัมพันธกับลิ้นปนั้น บทรองที่ผูวิจัยไดยกตัวอยางมานั้น คือ เพลงปลา
ทอง ( เถา ) เพลงนกขมิ้น 3 ชั้น เพลงพระอาทิตยชิงดวง 2 ชั้น ซึ่งบทเพลงที่ยกตัวอยางมาสามารถเปนแนวทางในการเปาปใน
“วาดอก” ในเพลงอื่น ๆ ได
คําสําคัญ : วิธีการเปาปใน, วาดอก, ครูปบ คงลายทอง
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Abstract
The objectives of this thesis are to study the development of playing Nai flute "Wa Doke" and
study method to play Nai Flute of teacher Peep Konglaithong. The methodology is qualitative research
by gathering data from related literatures, interviewed senior artists in Thai music specialists and taking
field study the melody and method to play Nai flute of teacher Peep Konglaithong.
This research found that the development of "Wa Doke" got the singing style from Thai Verse
singing since Ayutthaya era, adapted from Sakawa playing - initial word of a dialogue which is sung ( form
of poetry ) as the documents' studying and interviewing found that Sakawa poetry related to the singing
of Doke in La song, these were the importance evidences finding in the original of method to play flute
"Wa Doke" and appeared that Thai Orchestra concerned in this playing during Rattanakosin period which
only one music instrument is Nai flute in Thai Orchestra that shown the rather clearly development until
the stopping of Thai Verse singing favor and becoming the popular in singing as following by the music of
3 rhythms till be the origin of Thai Verse in Thai Orchestra playing format. There were the songs' steps as
these; 1. Rau playing with Thai Verse (Rau - kind of Thai musical music) 2. Prelude Thai Verse song 3.
Burma 5 bits song 4. Jorrakae Hangyao song (long tail crocodile song) 5. Four chapters song 6. Bulan song
7. Choosing the suitable songs and the last was La song which in this period the playing Nai flute "Wa
Doke" be the most popular until bringing to play Thao songs - series of traditional Thai songs. "Wa Doke"
was completed in 3 rhythms besides these there were the development and adaptation Wa Doke singing
with others various music instruments such as flute, ou fiddle, three strings fiddle which these are the
progressive of Wa Doke till this present time. Method to play Nai flute of teacher Peep Konglaithong be
taking the relation between breath, inside the tongue, player's tongus and fingers that the all 4 parts of
body be vert importance to be the main method to play Nai flute in all others technics flute playing of
teacher Peep Konglaithong and spending breath, tongue are able to bring these technics or strategies to
play with lyrics in order to control the sound of flute getting the resemble with singing in nice harmony
for example some song will play as the same of flute but in some case of having the different of songs
but the flute's sound must take after the most as songs which these above relation in spending 4 parts of
body with songs and playing flute, researcher had given examples in songs of ; Plathong song (Thao), Nok
Kamin 3 rhythms, and Phra Athit Chingdaung 2 rhythms by these given songs can also be the method to
play Nai flute "Wa Doke" in the others songs .
Keywords : Method to play Nai flute, Wa Doke, teacher Peep Konglaithong.
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บทนํา
ชนชาติไทยรูจักประดิษฐเครื่องดนตรีของตนเองมาตั้งแตเดิมแตหลัง จากไดมีการเคลื่อนยายไปมาหาสูรวมทั้งอาศั ย
ปะปนกับคนในตระกูลภาษาอื่นๆเชนอินเดีย ชวา มอญ เขมร พมา ทําใหดนตรีพื้นเมืองของไทย มีการผสมผสานดัดแปลงและ
ได มี วิวั ฒ นาการดนตรี ที่ เ ห็ นในป จจุ บั น ถึ ง แม จะมี การรั บ เอาดนตรี ข องต างชาติ เ ข า มาก็ต าม แต ก็มี การนํามาปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับลักษณะของคนในชาตินั้น ปเปนเครื่องดนตรีในตระกูลเครื่องเปาที่มีมาแตโบราณ มีอายุเกาแก
มากที่สุดชนิดหนึ่งซึ่งไดรับความนิยมอยากมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดังปรากฏหลักบานทางโบราณคดีจํานวน
มาก นอกจากนี้จะพบวามีเรื่องของปขาไปเกี่ยวของกับวรรณคดีเรื่องตางๆซึ่งแสดงถึงความสัมพันธระหวางปและชีวิตในสังคม
ปเปนเครื่องดนตรีหลักที่ใชเปานําทํานองในการบรรเลงทั้งที่การเปาเดี่ยวและการเปาบรรเลงรวมวง
ปในเปนเครื่องดนตรีที่คนไทยคิดประดิษฐขึ้นเอง เพราะมีวิธีการสรางรวมถึงการเจาะรู ที่แตกตางจากปของชาติอื่นๆ
วัสดุที่นํามาใชคือไมเนื้อแข็งประเภทไมพยุง ไมจริง ไมชิงชัน กลึงใหเปนรูปบานหัวบานทายและตรงกลางปลอง เจาะภายใน
กลวงตลอดเลาเปนรูเล็ก ความยาวตลอดเลาปประมาณ 42 ซม. ตอนกลางที่ปองนั้นเจาะรูนิ้วสําหรับเปลี่ยนเสียงเรียงลงมา 6รู
ความหางของแตละรูนั้นจะไมเทากัน คือรูตอนบนเจาะเรียงลงมา 4 รู แลวเวนระยะเล็กนอย เจาะรูลางอีก 2 รูมักกลึงควั่น
เกลียวคู 14 คูใหดูระยะพอเหมาะเพื่อกันไมใหลื่นเวลาเปาปและเพื่อความสวยงาม แลวจึงนําเอาลิ้นปที่นิยมทําจากใบตาลผูก
ติดดวยเชือกกับ กําพวดมาสอดตอนบน โดยไม มีที่รองปากทรงกลมเหมือนกับ ปประเภทอื่นๆ เพราะปในนิย มบรรเลงในวง
ดนตรีสําหรับการประโคมและประกอบการแสดงไมบรรเลงในกระบวนแหที่ตองเดินหรือยืนอยางปประเภทอื่น ปในใชบรรเลง
ในวงปพาทยมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา ประกอบการแสดงมหรสพประเภทโขนและละครใน ลักษณะเฉพาะของป อยูที่มีรู
ดานหนาทั้ง 6 รู ไมมีรูค้ําเหมือนปประเภทอื่นๆและวิธีการวางนิ้วก็ไมไดวางตามระบบเดียวกับปประเภทอื่น ดังนั้นผูที่เรียนป
ในตองเปนผูที่มีปฏิภาณไหวพริบในการจดจําตําแหนงของนิ้วแตละเสียงอยางดี ปในนั้นใหเสียงที่ดังกังวานและไพเราะสามารถ
ใชเลียนเสียงนักรอง หรือ วาดอกในเพลงประเภทเพลงลา ทั้งยังนิยมใชสําหรับเดี่ยวอวดฝมือ (พงษศิลป อรุณรัตน. 2554 :
48-51)
ปจจุบันศิลปนที่มีความรูความสามรารถ ในกระบวนการที่จะถายทอดการเปาปในเพื่อใหไดองคความรูตางๆในเรื่อง
กลวิธีการใชลม การใชลิ้นและการใชนิ้ว เพื่อใหเกิดทวงทํานองเพลง สามารถเปารอยเรียงเสียง ทําใหเกิดลีลาที่หลากหลาย ให
มีความไพเราะ วิจิตรบรรจงนั้นหาไดคอนขางยาก
ครูปบ คงลายทอง ดุริยางคศิลปนอาวุโส กลุมดุริยางคไทย สํานักการสังคีต กรมศิลปากร ไดสรางสรรคผลงานที่เปน
รูปธรรม และตราไวในแผนดินใหอนุชนรุนหลังไดเรียนรูอยางเกิดประโยชน การดําเนินชีวิตของทานมีความเรียนงาย แตแฝงไว
อยางนาสนใจหลากหลายแงมุม ลวนแลวตามีความเกี่ยวของกับศิลปะทางดานดนตรีทั้งสิ้นเปนผูมีความรู ความสามารถ เปนที่
ประจักษใ นแวดวงนักดนตรีไ ทย ทานมี ความเชี่ ยวชาญในเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเปาไทยทุกชนิด ทั้งในดานทักษะ
ทางดานดนตรีไทยในรูปแบบของการบรรเลงทั้งการรวมวงและการบรรเลงเดี่ยว ซึ่งเปนการควรคาแกการศึกษาเพื่อเก็บรักษา
ความรูดานดนตรีไทย โดยเฉพาะปในนั้นไดรับการยกยองวามีเทคนิคการเปาปเลียนเสียงรองเพลงประเภทฉุยฉายหรือการเปา
ปในในลักษณะที่เรียกวา “วาดอก” เปนลําดับสุดทายในการบรรเลงปพาทยเสภา
เพลงลาเปนเพลงที่ใชสําหรับบรรเลงเปนลําดับสุดทาย ถือเปนธรรมเนียมมาแตโบราณไมวาจะเปนการแสดงมหรสพ
ที่มีดนตรีบรรเลงประกอบ เชน การเลนสักวา หรือการแสดงดนตรีเพียงอยางเดียว เมื่อไดเวลาอันสมควรจะบรรเลงเพลงลา
เปนการสิ้นสุดของการแสดงนั้น
ลักษณะเฉพาะของเพลงลาจะอยูที่การรอง “วาดอก” เมื่อนักรองรองจบแลวจะเปนหนาที่ของปในที่จะตองเปา
เลียนเสียงตามคํารองดังกลาว ดังนั้นเพลงลาจึงเปนการประเมินฝมือของนักดนตรีที่บรรเลงวรรคดังกลาว “วาดอก” ไดชัด
ถอยชัดคําเหมือนกับเสียงรองหรือไม ถา “วาดอก”ชัดเจนก็ไดอรรถรสของเพลงมากขึ้นไปดวย แตเดิมใชเพลง ๒ ชั้นเพราะ
ตองการใหบรรเลงไมมากนัก มุงเนนไปที่ ทางรองมากกวาการบรรเลง สวนใหญ เนื้อรองจะมีค วามหมายเกี่ย วกับการอําลา
เพลงที่ใชมากที่สุดคือเพลงเตากินผักบุง มีการแทรกการรองวาดอกในทอนที่ ๒ ของเพลง ตอมาไดแตงขยายขึ้นเปนอัตรา ๓
ชั้น และตัดทอนลงเปนอัตราชั้นเดียว เรียกวา เพลงปลาทอง (เถา ) ( พงษศิลป อรุณรัตน. 2554 : 165 )
คุณลักษณะพิเศษของเสียงและระบบการปดเปดนิ้วของปใน ที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัวและมีความพิเศษกวาเครื่อง
ดนตรีชิ้นอื่นๆ ซึ่งสามารถเปาเลียนเสียงรองและพูดของมนุษยไดจึงทําใหเกิดการบรรเลงที่เปนเฉพาะทางของปในคือ การ “วา
ดอก” การวาดอกนี้จะแสดงคุณสมบัติไดอยางเต็มกําลังแลวผูบรรเลงจะตองผานการฝกฝน และไดเรียนรูมาจากครูโดยตรง
ฝกฝนทําความเขาใจ ใหถองแทโดยใชเวลามากพอสมควร เพราะวงการดนตรีไทยถือวา การเปาป “วาดอก”นั้น ถือวาเปนการ
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บรรเลงขั้นสูงสามารถบงบอกถึงศักยภาพของผูบรรเลง และจะตองมีความละเอียดออนในการเลือกใชเครื่องดนตรี เชน การ
เลือกใชลิ้นป การเปารวมวงนั้นจะใชลิ้นปที่มีเสียงแผดดัง เปาแลวสามารถที่จะใหเสียงออกมากลมกลืนกับเครื่องดนตรีอื่น แต
ในการเปา “วาดอก”นั้นตองเลือกใชลิ้นปที่มีความคลองตัวของลม เวลาเปาไมแผดดังจนเกินไปจนทําใหขาดความไพเราะ และ
ยังจะเปนอุปสรรคกับผูเปา
(ปบ คงลายทอง 2538 : 2 )
จากการที่ไดมีโอกาสฟงการเปาปจากคุณครูหลายทาน และจากการเปนผูถายทอดใหกับ คนอื่นมาเปนเวลาสมควร
ผูวิจัยเห็นวาหากมีการนําบทรองเพลงประเภทเพลงลาที่นิยมขันรองกันอยูในวงการดนตรีไทยมาทําการวิเคราะห ซึ่งผูวิจัยได
กําหนดเพลงที่มีการ “วาดอก”ครบทั้ง 3 อัตราจังหวะ คือเพลงปลาทอง (เถา) เพลงที่มีเฉพาะอัตราจังหวะ 2 ชั้น คือ เพลง
พระอาทิตยชิ งดวง และเพลงที่นิยมเลนเฉพาะ 3 ชั้น คื อ เพลงนกขมิ้น ซึ่งเป นเพลงลาที่ไ ดรับความนิยมตั้ง แตอดี ตจนถึ ง
ปจจุบัน จะทําใหเห็นถึงวัฒนธรรมทางดานตางๆ เชน การใชภาษา การแสดงออกทางอารมณ ความคิด หลักสําคัญของบทรอง
และกลวิธีในการเปาปใน “วาดอก”ที่เปนแมบท ตลอดจนกระทั่งการนําไปใชในโอกาสอื่นๆ
เหตุผลและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการเปาปใน“วาดอก” กรณีศึกษา ครูปบ คงลายทอง
เพื่อทราบถึง กระบวนการเป าป ใน ทราบถึง ชีวประวัติ ผลงานของครู ซึ่งจะเกิดประโยชนกับ วงการดนตรี ไทยและผูศึ กษา
การศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาตามหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
กรมศิ ลปากร ผูวิจัย หวัง วาวิท ยานิพ นธเล มนี้จะเปนประโยชนแ กการศึกษารุ นหลัง ทั้ งด านวิช าการและการปฏิบั ติ ที่เ ป น
แบบอยางสืบไป
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. ศึกษาพัฒนาการ การเปาปใน “วาดอก”
2. ศึกษาวิธีการเปาปใน “วาดอก” ของครูปบ คงลายทอง
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใชระเบียบวิธีศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อ ศึกษาวิธีการเปาปใน “วาดอก” ของครูปบ คงลาย
ทอง โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดในการศึกษาดังตอไปนี้
1. การเก็บรวบรวมขอมูล มี 2 วิธี ไดแก 1. ศึกษาจากเอกสาร 2. สัมภาษณ โดยสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิที่มี
ความรูความเกี่ยวของกับวีการเปาปใน “วาดอก”ของครูปบ คงลายทอง
2. การวิเคราะหขอมูล ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการบันทึกขณะเก็บขอมูลภาคสนาม ขอมูลที่ได
จากการศึกษาทํานองหลัก ทํานองรองวาดอกและทํานองปวาดอก มาทําการวิเคราะห เมื่อไดขอมูลทั้งหมดแลว จึงนําขอมูลมา
ตรวจสอบ ตามขอเท็จจริง และนํามาใชในการวิเคราะห สังเคราะห เพื่อนําไปสูผลสรุป ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยใชวิธีการ
เขียนบรรยายเชิงพรรณนา
ผลการวิจัย
1. พัฒนาการ การเปาปใน “วาดอก”
พัฒนาการของ การเปาปใน “วาดอก” สามารถแบงเปน 5 ยุค ดังนี้
1) พัฒนาการเปาป “วาดอก” จากการขับเสภา
การเปาปวาดอกนั้นมีวิวัฒนาการมาจากการขับเสภาที่มีมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา การขับเสภาในสมัย
นั้นยังไมมีดนตรีเขามาประกอบ จนมาถึงในสมัยรัชกาลที่ 2 แหงกรุงรัตนโกสินทร ไดนําวงปพาทยเขามาบรรเลงรับกับการขับ
เสภา เพื่อเปนการชวยใหผูขับเสภานั้นไดมีการพักในการขับเสภา ไมใหเหนื่อยจนเกินความสามารถ พระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหลานภาลัยจึงโปรดเกลาใหจัดวงปพาทยเขาประกอบการขับเสภา โดยใหแทรกเพลงรองสงใหปพาทยรับ และใหมีการ
บรรเลงเพลงหนาพาทยเหมือนอยางการแสดงละคร และในชวงยุคนี้เอง ก็เริมมีการขับเสภาประกอบกับมีปพาทย
2 ) การเกิดขึ้นของวงปพาทยเสภาในสมัยรัชกาลที่ 2 ( พ.ศ.2352 – 2367 )
จนมาถึงสมัยรัชกาลที่ 2 คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ทรงคิดสรางวงปพาทยไวสําหรับ
รับในการขับเสภา ที่เรียกวา “วงปพาทยเสภา” เมื่อมีการใชวงปพาทยเขามาบรรเลงประกอบการขับเสภานั้น โดยเริ่มใหมีป
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พาทยบรรเลงเพลงโหมโรงดวยเพลงวา แลวจึงขับเสภาดําเนินเรื่อง ตอมาความนิยมการใชเพลงหนาพาทยลดนอยลง มีการใช
เพลงอัตราจังหวะ2ชั้นเขามารองสงแทน เมื่อจบการขับเสภาแลว ก็บรรเลงเพลงกราวรําเพื่อเปนการ “ลําลา
3) แบบแผนในการบรรเลงปพาทยเสภา
หลังจากวงปพาทยเขาไปมีบทบาทในการขับเสภาแลว ไดมีการกําหนดแบบแผนในการบรรเลงเรียกวา
“เสภาทรงเครื่อง”เมื่อการขับเสภาหมดความสําคัญลง ก็เปลี่ยนมาใชการรองสงเพลง 3 ชั้น จนเกิดเปนแบบแผนการบรรเลงป
พาทยเสภา ซึ่งมีการลําดับเพลงดังนี้ 1.เพลงรัวประลองเสภา 2.เพลงโหมโรงเสภา 3.เพลงพมาหาทอน 4.เพลงจระเขหางยาว
5.เพลงสี่บท 6.เพลงบุหลัน 7.เลือกเพลงตามความเหมาะสม 8.เพลงลา ดังนั้นจะเห็นไดวาการขับเสภาไดมีพัฒนาการมาเปน
ลําดับ จนถึงการที่มีวงปพาทยเขาไปบรรเลงรับ และยังไดพัฒนาการในเรื่องของเพลงที่บรรเลงในการขับเสภาใหเปนรูปแบบที่
เหมาะสม โดยหนึ่งในรูปแบบที่โบราณไดวางไวนั้น คือ เพลงลา
4 ) เพลงลา
จากหลักฐานที่มีการกลาวอางมา เพลงลานี้ ถูกนํามาขับรองบรรเลงเปนเพลงอันดับสุดทายกอนจบการ
บรรเลง ปจจุบันถือเปนประเพณีนิยมไวในการบรรเลงในลําดับสุดทายของการบรรเลงเพลงเสภา “เพลงลา”ซึ่งอาจเปนเพลงใน
อัตราจัง หวะใดจังหวะหนึ่ง หรือครบทั้ง3อัตรา เชนเพลงพระอาทิ ตยชิงดวง เพลงนกขมิ้น3ชั้น เพลงปลาทอง (เถา) มีการ
สอดแทรกบทรองสรอย เพื่อใหปเปาเลียนเสียงรอง เรียกวา “การวาดอก”
5 ) การ “วาดอก”
การเปาป “วาดอก”นี้ เริ่มปรากฏ ในยุคที่เกิดมีการบรรเลงเพลงลา ซึ่งเปนเพลงอัตราจังหวะ 2 ชั้น เชน
เพลงเตากินผักบุง 2 ชั้น เพลงพระอาทิตยชิงดวง 2 ชั้น และมีการขยายขึ้นมาเปนอัตราจังหวะ 3 ชั้น จนครบเปนเพลงเถา คือ
เพลงเตากินผักบุง 2 ชั้น ที่มีการขยายมาเปนอัตราจังหวะ3ชั้น และตัดลงเป นอัตราจังหวะชั้นเดียว เปลี่ยนชื่อใหมเรียกวา
เพลงปลาทอง (เถา) จึงสงผลใหเครื่องดนตรีที่เปนเครื่องเปาเพียงชนิดเดียวในวงปพาทยคือ ปใน ทําใหเห็นพัฒนาการ การเปา
“วาดอก” มาโดยตลอด และในยุคนี้เอง การเปาปใน “วาดอก” ไดรับความนิยมแพรหลาย มีการนิยมการบรรเลงเพลงเถา
การ”วาดอก” ก็มีการ “วาดอก” ครบทั้ง 3 อัตรา นอกจากนั้น ยังมีการพัฒนาและปรับปรุงการ “วาดอก”มาใชกับเครื่อง
ดนตรีอื่น เชน ขลุย ซออู ซอสามสาย นับเปนพัฒนาการของการ “วาดอก” ที่มีมาจนถึงปจจุบัน
2. วิธีการเปาปใน “วาดอก” ของครูปบ คงลายทอง
จากการศึกษา วิธีการเปาปใน “วาดอก” ของ ครูปบ คงลายทอง ผูวิจัยสามารถสรุป วิธีการเปาปใน “วาดอก” ไดดังนี้
1) ผลจากการศึกษาวิธีการเปาปใน “วาดอก” เพลงปลาทอง ( เถา )
ผลจากการศึกษาผูวิจัยพบวา การเปาป “วาดอก”ผูเปาตองมีความระมัดระวังในเรื่องของระดับเสียงของ
คํารอง หรือทํานอง แลวจึงบังคับลมที่จะเปาใหใกลเคียงระดับเสียง และคํารอง ตองบังคับลมเปาใหไดน้ําหนักเสียงเบาและ
ปานกลางกับ ใหเหมาะสมกับ ทํานอง คํารอง นั้นๆ การเปา “วาดอก”ในเพลงปลาทอง เถา นั้น ผูวิจัยพบวา การรอง “วา
ดอก”มีการเปลี่ยนทํานองรองในอัตราจังหวะ 3 ชั้น คําวา “ดอกเอย ดอกสรอย”จากระดับเสียง “ทางใน” ในเที่ยวแรก เที่ยว
ที่ 2 เปลี่ยนทํานองรองจาก “ทางใน” เปน “ทางนอก”ซึ่งการเปาป “วาดอก” นั้น ตองเปาไปตามทํานองรองนั้น ๆ
2) ผลจากการศึกษาวิธีการเปาปใน “วาดอก” เพลงนกขมิ้น 3 ชั้น
ผลจากการศึกษาผูวิจัยพบวา การ “วาดอก”ในเพลงเพลงนกขมิ้น 3 ชั้น ครูปบ คงลายทอง ใชระดับเสียง
“ทางใน” ไมมีการเปลี่ยนระดับเสียง การเปามีการใช กลวิธีเฉพาะของการเปาป คือ การควงนิ้ว, ตีนิ้ว, กลับลม , โปรยเสียง
กระทบ, การเปาในอัตราจังหวะ 3 ชั้นนี้ นอกจากจะเปนการเปาเพื่อเลียนคํารองแลว ยังเปนการเปาเลียนเสียงเอื้อน
3) ผลจากการศึกษาวิธีการเปาปใน “วาดอก” เพลงพระอาทิตยชิงดวง 2 ชั้น
ผลจากการศึกษาผูวิจัยพบวา การ “วาดอก”ในเพลงพระอาทิตยชิงดวง 2 ชั้น ลักษณะคํารอง เปนคํารอง
ที่ปสามารถเปาเลียนคํารองไดอยางสะดวก มีการเปา “วาดอก” ซึ่งในการเปา “วาดอก”ในอัตราจังหวะ 2 ชั้นนั้น มีการใช
กลวิธีในการปนคํา หรือ แตงคํา พบการเปาเลียนเสียงเอื้อนของการขับรองเฉพาะการขึ้นประโยค ใชระดับเสียง “ทางใน” การ
เปามีการใช กลวิธีเฉพาะของการเปาป คือ การควงนิ้ว, ตีนิ้ว, กลับลม , โปรยเสียง กระทบ, การเปาในอัตราจังหวะ 2 ชั้นนี้
เปนการเปาเพื่อเลียนคํารอง
จากการศึกษาวิธีการเปาปใน “วาดอก” ที่ผูวิจัยกลาวมานั้น ตัวแปรที่สําคัญ ที่มีผลกระทบในการเปา “วาดอก”คือ
เพลงปลาทอง (เถา) เพลงนกขมิ้น 3 ชั้น เพลงพระอาทิตยชิงดวง 2 ชั้น นั้น มีดังนี้
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1) การบังคับลม
จากการศึกษา วิธีการเป าปใ น “วาดอก” ของ ครูปบ คงลายทอง ผูวิจัยพบวา ผูเ ปาป จะต องบั งคับ ลมเปาใหไ ด
น้ําหนักเสียง ดัง ปานกลาง เบา และใหไดเสียงสั้นและยาว ซึ่งการใชลมเปาปนี้ ผูวิจัยพบวา การจะใชลมสวนใดนั้น เปาปตอง
สังเกตการออกเสี ยงของผูขับ รอง เชน คําวา “เอย” ต องใช ลมจากชองทอง ผูเปาปตองใชลมจากช องทอง อย างเช นคําวา
“จะ” ใชลมจากบริเวณกระพุงแกม คําบางคําปฏิบัติเหมือนกัน ผูเปาตองบังคับลมตางกัน ซึ่งตรงนี้ตองสังเกตคํารอง วาคําใด
หนัก หรือเบากวากัน ผูวิจัยพบวา การเปาป “วาดอก” ของครูปบ คงลายทอง จะมีลักษณะการบังคับลมเปนเชนนี้เสมอ ดังได
แสดงวิธีการเปาทุกคําทุกพยางคไวแลว ผูวิจัยจึงเห็นวาการบังคับลมเปาป “วาดอก”นี้ตองคํานึงถึงความนั้น ยาว เบา แรง
ของคําและพยางคที่จะตองเปาเลียนเสียง พรอมทั้งตองรูคํานั้นมีเสียงวรรณยุกต นอกจากวิธีการบังคับลมในการเปาปซึ่งมี
ความสัมพันธกับคํารอง ผูวิจัยยังพบวา วิธีการเปาปที่สําคัญกับการ “วาดอก”อีกสองประการ คือ วิธีการใชลิ้นผูเปาและลิ้นป
2) การใชลิ้นของผูเปาปและลิ้นป
จากการศึกษา ผูวิจัยพบวา ผูเปาปตองประคองลิ้นป อยูบริเวณกลางลิ้นของผูเปา โดยใหกลางลิ้นคอยแตะ
ลิ้นปตามจังหวะน้ําหนักเสียง สั้น ,ยาว ,เบา ,แรง ของคํารอง ผูวิจัยพบวาการใช ลิ้นผูเปากับลิ้นป ซึ่ง ครูปบ คงลายทอง มิ
วิธีการใช โดยอาศัยคํารองเปนเกณฑ อยางเชน คําวา “งาม”ผูเปาปตองใชลิ้นประคองตลอดเวลา ซึ่งผูวิจัยพบวา การใชลิ้น
ของผูเปาป กับลิ้นป ตองมีความสัมพันธกันเปนอยางดี
3)วิธีการใชนิ้ว
จากการศึ กษา ผูวิจัยพบวา การใช นิ้วจะเห็ นวา ผูเ ปาป ตองใชนิ้วมือเพีย ง 6 นิ้ว คือ นิ้วชี้ , นิ้วกลาง ,
นิ้วนาง ของมือทั้งสองขาง คอยปดเปดรูบังคับเสียงปใหสัมพันธกับวิธีการบังคับลม และวิธีการใชลิ้นป ซึ่งจะแตกตางจากการ
เปาปเพลงอื่น ๆเพราะความซับซอนของการใชนิ้วมีมากกวาปกติ เชน มีการ “ตีนิ้ว” เขาชวยในการประดิษฐเสียง ประดิษฐคํา
รอง ซึ่งคํารองมีจํานวนมากที่ตองใชนิ้วเลียนเสียงเขาชวยปรุงแตงเสียงใหไพเราะและใกลเคียงคํารองมากที่สุด ผูวิจัยยังพบอีก
วา การใชนิ้วในบางครั้ง จะไม ใชตรงตําแหนง เสียงนิ้วนั้น ๆ ผูวิจัยจะพบในการเปาสระเสียงสั้น เชน จะ, มะ, เปนตน ซึ่ง
ตําแหนง เสี ย งของคํ าเป นเสี ย ง ( ซอล ) แต ใ ชนิ้วเสี ย ง ( ลา ) ซึ่ง เปนวิธีการใช นิ้ว ของครูป บ คงลายทอง ซึ่ง มีค วามเป น
เอกลักษณ ทําเกิดความโดดเดนในเสียงที่ออกมา เปนเสียงที่สามารถเลียนคํารองไดอยางใกลเคียง
อภิปรายผล
จากการศึกษา วิธีการเปาปใน “วาดอก” ของ ครูปบ คงลายทอง ผูวิจัยขอนํามาอภิปรายผล ดังนี้
ประเด็นที่ 1 พัฒนาการเปาป “วาดอก” จากการขับเสภา
การเปาปวาดอกนั้นมีวิวัฒนาการมาจากการขับเสภาที่มีมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา การขับเสภาในสมัย
นั้นยังไมมีดนตรีเขามาประกอบ จนมาถึงในสมัยรัชกาลที่ 2 แหงกรุงรัตนโกสินทร ไดนําวงปพาทยเขามาบรรเลงรับกับการขับ
เสภา โดยเริ่มใหมีปพาทยบรรเลงเพลงโหมโรงด วยเพลงวาหลังจากวงป พาทยเขาไปมีบทบาทในการขับเสภาแลว ไดมีการ
กําหนดแบบแผนในการบรรเลงเรียกวา “เสภาทรงเครื่อง”เมื่อการขับเสภาหมดความสําคัญลง ก็เปลี่ยนมาใชการรองสงเพลง
3 ชั้น จนเกิดเปนแบบแผนการบรรเลงปพาทยเสภา และยังไดพัฒนาการในเรื่องของเพลงที่บรรเลงในการขับเสภาใหเป น
รูปแบบที่เหมาะสม โดยหนึ่งในรูปแบบที่โบราณไดวางไวนั้น คือ เพลงลา ถูกนํามาขับรองบรรเลงเปนเพลงอันดับสุดทายกอน
จบการบรรเลง ซึ่งสอดคลองกับหนังสือเรื่องเพลงไทย สมพงษ กาญจนผลิน ( 2545 : 1 ) และ หนังสือเรื่องพินิจดนตรีไทย
อัสนีย เปลี่ยนศรี ( 2555 : 121-181) ปจจุบันถือเปนประเพณีนิยมไวในการบรรเลงในลําดับสุดทายของการบรรเลงเพลงเสภา
“เพลงลา”ซึ่งอาจเปนเพลงในอัตราจังหวะใดจังหวะหนึ่ง หรือครบทั้ง3อัตรา เชนเพลงพระอาทิตยชิงดวง เพลงนกขมิ้น3ชั้น
เพลงปลาทอง (เถา) มีการสอดแทรกบทรองสรอย เพื่อใหปเปาเลียนเสียงรอง เรียกวา “การวาดอก” เชน เพลงเตากินผักบุง 2
ชั้น เพลงพระอาทิตยชิงดวง 2 ชั้น และมีการขยายขึ้นมาเปนอัตราจังหวะ 3 ชั้น จนครบเปนเพลงเถา คือ เพลงเตากินผักบุง 2
ชั้น ที่มีการขยายมาเปนอัตราจังหวะ3ชั้น และตัดลงเปนอัตราจังหวะชั้นเดียว เปลี่ยนชื่อใหมเรียกวา เพลงปลาทอง (เถา) ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยเรื่องวิเคราะหการสีซอสามสายคลอรองเพลงปลาทอง (เถา) พนม บุญเหลือ ( 2555 ) จึงสงผลใหเครื่อง
ดนตรีที่เปนเครื่องเปาเพียงชนิดเดียวในวงปพาทยคือ ปใน ทําใหเห็นพัฒนาการ การเปา “วาดอก”มาโดยตลอด และในยุคนี้
เอง การเปาปใน “วาดอก” ไดรับความนิยมแพรหลาย มีการนิยมการบรรเลงเพลงเถา การ”วาดอก”ก็มีการ “วาดอก”ครบทั้ง
3 อัตรา นอกจากนั้น ยังมีการพัฒนาและปรับปรุงการ “วาดอก”มาใชกับเครื่องดนตรีอื่น เชน ขลุย ซออู ซอสามสาย นับเปน
พัฒนาการของการ “วาดอก” ที่มีมาจนถึงปจจุบัน
ประเด็นที่ 2 วิธีการเปาปใน “วาดอก” ของ ครูปบ คงลายทอง
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ผลจากการศึกษาผูวิจัยพบวา การเปาป “วาดอก”ผูเปาตองมีความระมัดระวังในเรื่องของระดับเสียงของ
คํารอง หรือทํานอง แลวจึงบังคับลมที่จะเปาใหใกลเคียงระดับเสียง และคํารอง ตองบังคับลมเปาใหไดน้ําหนักเสียงเบาและ
ปานกลางกับ ใหเหมาะสมกับ ทํานอง คํารอง นั้นๆ การเปา “วาดอก”ในเพลงปลาทอง เถา นั้น ผูวิจัยพบวา การรอง “วา
ดอก”มีการเปลี่ยนทํานองรองในอัตราจังหวะ 3 ชั้น คําวา “ดอกเอย ดอกสรอย”จากระดับเสียง “ทางใน” ในเที่ยวแรก เที่ยว
ที่ 2 เปลี่ยนทํานองรองจาก “ทางใน” เปน “ทางนอก” ซึ่งสอดคลองกับ หนังสือหลักและทฤษฎีดนตรีไทย ดร. อุทิศ นาค
สวัสดิ์ (2503 : 12 – 13 ) ซึ่งการเปาป “วาดอก” นั้น ตองเปาไปตามทํานองรอง ซึ่งสอดคลองกับงายวิจัยเรื่องเพลงปฉุยฉาย
ปบ คงลายทอง (2538 : 1-2 ) และงายวิจัยเรื่องวิเคราะหการเปาปชวา เพลงโหมโรงราโค ทางครูมนตรี ตราโมท กมล แกว
สวาง ( 2556 ) ซึ่งมีการใช กลวิธีเฉพาะของการเปาป คือ การควงนิ้ว, ตีนิ้ว, กลับลม , โปรยเสียง กระทบ, และในสวนของ
เพลงพระอาทิตยชิงดวง 2 ชั้นนั้น ลักษณะคํารอง เปนคํารองที่ปสามารถเปาเลียนคํารองไดอยางสะดวก ซึ่งในการเปา “วา
ดอก”ในอัตราจังหวะ 2 ชั้นนั้น มีการใชกลวิธีในการปนคํา หรือ แตงคํา พบการเปาเลียนเสียงเอื้อนของการขับรองเฉพาะการ
ขึ้นประโยค ใชระดับเสีย ง “ทางใน”ตลอดทั้งเพลง ซึ่งสิ่งสํ าคัญอักประการที่ผูวิจัยพบคือ ผูเปาป จะตองบังคับ ลมเปาใหไ ด
น้ําหนักเสียง ดัง ปานกลาง เบา และใหไดเสียงสั้นและยาว ซึ่งการใชลมเปาปนี้ ผูวิจัยพบวา การจะใชลมสวนใดนั้น เปาปตอง
สังเกตการออกเสี ยงของผูขับ รอง เชน คําวา “เอย” ต องใช ลมจากชองทอง ผูเปาปตองใชลมจากช องทอง อย างเช นคําวา
“จะ” ใชลมจากบริเวณกระพุงแกม คําบางคําปฏิบัติเหมือนกัน ผูเปาตองบังคับลมตางกัน ซึ่งตรงนี้ตองสังเกตคํารอง วาคําใด
หนัก หรือเบากวา นอกจากวิธีการบังคับลมในการเปาปซึ่งมีความสัมพันธกับคํารอง ผูวิจัยยังพบวา วิธีการเปาปที่สําคัญกับการ
“วาดอก”อีกสองประการ คือ วิธีการใชลิ้นผูเปาและลิ้นป ผูเปาปตองประคองลิ้นป อยูบริเวณกลางลิ้นของผูเปา โดยใหกลาง
ลิ้นคอยแตะลิ้นปตามจังหวะน้ําหนักเสียง สั้น ,ยาว ,เบา ,แรง ของคํารอง ผูวิจัยพบวาการใชลิ้นผูเปากับลิ้นป ซึ่ง ครูปบ คงลาย
ทอง มิวิธีการใช โดยอาศัยคํารองเปนเกณฑ อยางเชน คําวา “งาม”ผูเปาปตองใชลิ้นประคองตลอดเวลา ซึ่งผูวิจัยพบวา การใช
ลิ้นของผูเปาป กับลิ้นป ตองมีความสัมพันธกันกับการใชนิ้ว จะเห็นวา ผูเปาปตองใชนิ้วมือเพียง 6 นิ้ว คือ นิ้วชี้ , นิ้วกลาง ,
นิ้วนาง ของมือทั้งสองขาง คอยปดเปดรูบังคับเสียงปใหสัมพันธกับวิธีการบังคับลม และวิธีการใชลิ้นป ซึ่งจะแตกตางจากการ
เปาปเพลงอื่น ๆเพราะความซับซอนของการใชนิ้วมีมากกวาปกติ เชน มีการ “ตีนิ้ว” เขาชวยในการประดิษฐเสียง ประดิษฐคํา
รอง ซึ่งคํารองมีจํานวนมากที่ตองใชนิ้วเลียนเสียงเขาชวยปรุงแตงเสียงใหไพเราะและใกลเคียงคํารองมากที่สุด ผูวิจัยยังพบอีก
วา การใชนิ้วในบางครั้ง จะไม ใชตรงตําแหนง เสียงนิ้วนั้น ๆ ผูวิจัยจะพบในการเปาสระเสียงสั้น เชน จะ, มะ, เปนตน ซึ่ง
ตําแหนง เสี ย งของคํ าเป นเสี ย ง ( ซอล ) แต ใ ชนิ้วเสี ย ง ( ลา ) ซึ่ง เปนวิธีการใช นิ้ว ของครูป บ คงลายทอง ซึ่ง มีค วามเป น
เอกลักษณ ทําเกิดความโดดเดนในเสียงที่ออกมา เปนเสียงที่สามารถเลียนคํารองไดอยางใกลเคียง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
เรื่องวิเคราะหทางเดี่ยวปในเพลงพญาโศก 3 ชั้น สายพระยาเสนาะดุริยางค (แชม สุนทรวาทิน) บุญเสก บรรจงจัด ( 2554 )
และ เกณฑมาตรฐานวิชาชีพสาขาดนตรีไทย ( 2538 : 104-110 )
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทีไ่ ดจากงานวิจัย
1) วิธีการเปาปใน “วาดอก”ของครูปบ คงลายทอง ในปจจุบันถือวามีผูสืบทอดจํานวนนอย ถาหากขอมูล
ของ การเปาปใน “วาดอก”ถูกนําไปตีพิมพเผยแพรตามความเหมาะสมมากขึ้น จะเปนประโยชนอยางยิ่งแกวงการดนตรีไทย
2) จากการศึกษาวิธีการเปาปใน “วาดอก” พบวา คํารอง หรือทํานองรองบางวรรค บางประโยค ที่ปไม
สามารถเปาเลียนเสียงได ถาสามารถนําบทประพันธเหลานี้มาศึกษาวิจัยจะมีประโยชนอยางยิ่งในอนาคต
2. ขอเสนอแนะทั่วไป
1) ควรมีการศึกษา “การวาดอก”ในบทประพันธอื่น ๆ ที่มีปรากฏในปจจุบัน
2) ควรมีการศึกษา เครื่องดนตรีอื่นที่สามารถที่จะบรรเลงในลักษณะ “วาดอก” ได นอกจากปใน
เอกสารอางอิง
บุญเสก บรรจงจัด. (2554). งานวิจัยเรื่องวิเคราะหทางเดี่ยวปในเพลงพญาโศก3 ชั้น สายพระยาเสนาะดุริยางค(แชม
สุนทรวาทิน)
พงษศิลป อรุณรัตน. ปฐมบทดนตรีไทย. นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
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11 ของกาซเรือนกระจกของทั้งประเทศซึ่งจําเปนตองลดการปลอยกาซเรือนกระจกลงรอยละ 43 ในป 2020 จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยประกอบดวยอาคารประเภทตาง ๆ รวมทั้งอาคารสํานักงาน อาคารเรียน หองปฏิบัติการ สถาบันวิจัย สถาบัน
บริ การ รวมถึ ง อาคารหอพั ก มากมาย มี จํานวนนิสิ ต ทั้ ง สิ้ น 37,851 คน มี จํานวนบุ ค ลากรทั้ ง ข าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยมีทั้งสิ้น 8,086 คน มหาวิทยาลัยจึงจําเปนตองเขาใจระดับประสิทธิภาพและการใชพลังงาน รวมถึงปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปสูการวางแนวทางการปรับตัวใหสามารถใชทรัพยากร
และพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีแนวทางการจัดการทรัพยากรและของเสียเพื่อลดปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
โดยงานวิจัยนี้ไดแสดงถึงคารบอนฟุตพริ้นทของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในขอบเขตที่ 1 และ 2 ตั้งแตปตุลาคม พ.ศ.
2558 ถึง กันยายน พ.ศ. 2559 ซึ่งขอมู ลทั้งหมดถูกเก็บจากหนวยงานและคณะทั้ง หมดภายในจุฬาลงกรณืม หาวิท ยาลัย ที่
จุฬาลงกรณเปนผูรับผิดชอบ จากการวิเคราะหและประเมินผลพบวามีการปลอยคารบอนฟุตพริ้นททั้งหมด 54,955 ตันของ
คารบอนไดออกไซด โดยมาจากขอบเขตที่ 1 ประมาณ 3 เปอรเซ็นตซึ่งมาจากการใชกาซหุงตม การเดินทางของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยโดยมีมหาวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบเรื่องเชื้อเพลิง สารทําความเย็น และปุย โดยแบงเปนสัดสวน 45 เปอรเซ็นต,
24 เปอรเซ็นต, 18 เปอรเซ็นต, 11 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนในขอบเขตที่ 3 มีการปลอยทั้งหมด 97 เปอรเซ็นตเทียบจาก
การปลอยทั้งหมด ซึ่งสัดสวนที่ใหญที่สุดโดยมาจากการใชไฟฟา ซึ่งในปพ.ศ 2558 – 2559 ถาเทียบเปนตอบุคคลแลวจะมีการ
ปลอยอยูที่ 1.21 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอจํานวน 1 คน ซึ่งจากการศึกษานี้ทําใหทางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตอง
มีการวางแผนนโยบายเพื่อลดการปลอยคารบอนฟุตพริ้นทและมีการวางโครงสรางอุปกรณเพิ่มเติมเพื่อใชเปนพลังงานสะอาด
คําสําคัญ: คารบอนฟุตพริ้นทองคกร, การลดกาซเรือนกระจก, มหาวิทยาลัยสีเขียว

1572

Assessment of Greenhouse gas emission from Chulalongkorn university and
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Abstract
University is one of the organization unit that consumes a large amount of energy both in the
form of electricity and combustible sources which results in the greenhouse gases emission. According to
the previous studies, all of the universities and colleges in the United Kingdom accounted for the
greenhouse gases emission combined for 11% out of the whole country. As a result, the universities and
colleges in UK try to reduce the greenhouse gases emission for 43% by the end of 2020.
In this research shows the carbon footprint(s) of Chulalongkorn University. This includes scope 1
and 2 emissions from October 2015 to September 2016. Data was collected from all departments and
faculty. It is the University’s responsibility to estimate and identify the carbon footprint of the institution.
From this point of time it was found the approximate calculation which was roughly around 54,955 tons
of C02 with scope 1 around 3% of the overall estimated Liquefied Petroleum Gas (LPG), transportation,
refrigerant and fertilization which contributes 45%, 24%, 18%, 11% respectively while scope 2 emissions
comprise of 97% of the overall estimated footprints. As the largest emission sector, it is indeed to be the
highlight and needs to implement the policies. Chulalongkorn University’s per-capita emissions with a
total of about 45,245 students for 2015/2016 session amount to about 1.21 tons CO2 equivalent
emissions per student.
Keywords: Carbon footprint for organization, Green house gases mitigation, Green University
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มหาวิทยาลัยสีเขียว (green university) เปนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใตแนวคิดการมีสวนรวมในการ
รักษาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรที่คุมคา การอนุรักษพลังงานและสงเสริมพลังงานทดแทน ตลอดจนมีการบูรณาการสิ่งตางๆ
ในการเรียนการสอน การวิจัย และในทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย อันจะกอใหเกิดผลดีตอสิ่งแวดลอมและชุมชน (สันติธรรม,
2548) หลักการมหาวิทยาลัยสีเขียวมีที่มาจากแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนที่เนนการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
ใหมีความสมดุลกัน ซึ่งการพัฒนาดานสังคมจะใหความสําคัญกับการมีสวนรวมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การ
พัฒนาดานเศรษฐกิจจะมุงเนนการกอใหเ กิดประโยชนต อคนสวนใหญอย างตอเนื่องและในระยะยาว สวนการพั ฒนาดาน
สิ่งแวดลอมจะเกี่ยวของกับการใชทรัพยากรอยางคุมคาโดยคํานึงถึงผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ (เพชรานนท, 2555)
ทั้งนี้การที่จะทราบวาวามหาวิทยาลัยสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากนอยเพียงใดจึงตองมีการคํานวณและวิเคราะห
สิ่ง ที่กอให เกิด ภาวะโลกรอนหรื อ กาซเรือนกระจกนั้นเอง โดยทางมหาวิท ยาลั ยส วนใหญ จะใชเ ปนการประเมิ นคารบ อน
ฟุตพริ้นทองคกรซึ่งเปนวิธีที่ไดรับการยอมรับทั่วโลก ซึ่งทางมหาวิทยาลัยไดมีการประเมินคารบอนฟุตพริ้นทองคกรเพื่อหาแนว
ทางการประเมินการปลอยคารบ อนฟุตพริ้นทมากในสวนใด เพื่อหาแนวทางการลดอย างยั่งยื น โดยจากการผลการศึ กษา
มหาวิทยาลัย 20 แหงทั่วในประเทศอังกฤษ โดยดูจากเปาหมายในการลดคารบอนฟุตพริ้นทและผลที่ไดตามความเปนจริงซึ่ง
วัดจากขอบเขตหลักทั้ง 3 ขอบเขต โดยพิจารณาที่ขอบเขตที่ 1 และ 2 เปนหลัก ซึ่งผลการศึกษาพบทุกสถาบันมีคาการปลอย
คารบอนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกปโดยมาจากขอบเขตที่ 2 เปนสวนใหญ แตในมหาวิทยาลัยในเขตหนาวจะพบวาจะมีการเกิด
คารบอนฟุตพริ้นทจากขอบเขตที่ 1 เปนสัดสวนที่มากกวามหาวิทยาลัยในเขตรอน เนื่องมาจากการใชฮีตเตอรซึ่งใชน้ํามันเปน
เชื้อเพลิงเปนปริมาณมากกวามาก ซึ่งเปนผลทําใหคารบอนฟุตพริ้นทในขอบเขตที่ 1 มากขึ้นไปอีกดวย สวนในขอบเขตที่ 2 ทุก
มหาวิทยาลัยมีการใชไฟฟาที่เปนปริมาณมากอยูแลวขึ้นอยูกับขนาดของมหาวิทยาลัย ดังภาพที่ 1 Robinson et.al. (2015)
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ภาพที่ 1 คารบอนฟุตพริ้นทองคกรเทียบแตละมหาวิทยาลัยโดยแบงตามขอบเขต
เพื่อใหการพัฒนามหาวิทยาลัยเปนไปอยางตอเนื่องและยั่งยืน การวิจัยนี้จึงมุงหวังที่จะศึกษาเพื่อประเมินลักษณะ
กิจกรรมหรือการดําเนินงานต างๆ ของจุฬาลงกรณมหาวิท ยาลัย ที่เป นสาเหตุการเกิดกาซเรื อนกระจก อันจะสง ผลต อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อนําประเด็นที่ไดมาวิเคราะหหาแนวทางและศักยภาพการลดกาซเรือนกระจกตอไป เพื่อให
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวอยางยั่งยืน
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อประเมินปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. เพื่อนําเสนอแนวทางการลดปริมาณกาซเรือนกระจกจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน

ระเบียบวิธีวิจัย
1. สํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลกิจกรรมตางๆ ที่เปนแหลงปลอยกาซเรือนกระจกของหนวยงานภายในจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยทั้งหมด โดยเปนขอมูลในรอบป ตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559
2. กําหนดขอบเขตการศึกษาและเก็บขอมูล อางอิงตามการประเมินคารบอนฟุตปริ้นองคกร โดยการศึกษานี้เลือก
วิธีการกําหนดขอบเขตการดําเนินงานขององคกรแบบการควบคุมการดําเนินงาน (operational control) กลาวคือ พิจารณา
เฉพาะปริม าณกาซเรื อนกระจกที่องค กรสามารถควบคุมการดําเนินงานได ไม นับรวมปริม าณการปล อยกาซเรื อนกระจกที่
เกิดขึ้นจากหนวยธุรกิจหรือโรงงานที่องคกรมีสวนเปนเจาของ แตไมมีอํานาจควบคุมการดําเนินงาน
3. การกําหนดประเภทของกิจกรรมที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกจะแบงขอบเขตของกิจกรรมการดําเนินงานของ
องคกรออกเปน 2 ขอบเขต ดังนี้
ขอบเขตที่ 1 การปลอยกาซเรือนกระจกทางตรงขององคกร ไดแก
(1) การปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการเผาไหมที่อยูกับที่ (Stationary sources) เชน การผลิตพลังงาน (ไฟฟ า
ความรอน และไอน้ํา) เพื่อใชเองภายในองคกรและ/หรือเพื่อการสงออกหรือแจกจายใหแกผูใชงานนอกขอบเขตองคกร การ
สูญเสียที่เกิดขึ้นในระหวางการสงผานพลั งงาน การเผาไหมข องเชื้อเพลิงจากการใชงานของอุปกรณแ ละ/หรือเครื่องจักรที่
องคกรเปนเจาของหรือเชาเหมามาแตองคกรรับผิดชอบคาใชจายของน้ํามันเชื้อเพลิง การเผาไหมของเชื้อเพลิงที่ใชในการหุง
ตมภายในองคกร โดยองคกรเปนผูรับผิดชอบการดําเนินงานดังกลาว
(2) การปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการเผาไหมที่มีการเคลื่อนที่ (Mobile sources) เชน การเผาไหมของเชื้อเพลิง
จากกิจกรรมการขนสงของยานพาหนะที่องคกรเปนเจาของและองคกรรับผิดชอบคาใชจายของน้ํามันเชื้อเพลิง การเผาไหม
ของเชื้อเพลิงจากกิจกรรมการขนสงของยานพาหนะที่องคกรเชาเหมามา และองคกรรับผิดชอบคาใชจายของน้ํามันเชื้อเพลิง
(3) การปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหล (fugitive emissions) เชน การใชอุปกรณดับเพลิงประเภทที่สามารถ
กอใหเกิดกาซเรือนกระจกได การใชสารทําความเย็น และกาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการใชปุย เปนตน
ขอบเขตที่ 2 การปลอยกาซเรือนกระจกทางออมที่เกิดขึ้นจากการใชพลังงาน เชน ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น
จากการผลิตไฟฟา ความรอนหรือไอน้ําที่ถูกนําเขามาจากภายนอกเพื่อใชในองคกร และองคกรมิได
มิไดเปนเจาของหรือรับผิดชอบในการผลิตพลังงาน
ขอบเขตที่ 3 การปล อยกาซเรื อนกระจกทางออมอื่น ๆ ได แ ก การใช วัส ดุ สิ้ นเปลื อง/ วัส ดุ สํ านักงาน การใช
น้ําประปา การเดินทางของบุคลากรและนิสิต และการจัดการของเสีย
4. การพิจารณาคัดเลือกตัวคูณการปลอยกาซเรือนกระจก (GHG Emission Factors: EF) การคัดเลือกใชคาการ
ปลอยกาซเรือนกระจกจะใชคาที่ไดรับเปนแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือจากองคกรเอง หรืออางอิงตามองคการบริหารจัดการกาซ
เรือนกระจก ในกรณีที่ไมมีก็จะใชขอมูลการเผยแพรและจากฐานขอมูลขององคกรระดับประเทศและองคกรระหวางประเทศ
5. การจัดทําบัญชีรายการกาซเรือนกระจกขององคกร
6. เสนอแนะแนวทางและมาตรการตาง ๆ ในการลดกาซเรือนกระจกจากมหาวิทยาลัย โดยคํานวณจากความคุมคา
ของตนทุนและการลดกาซเรือนกระจกแบบยั่งยืน
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ผลการวิจัย
ขอบเขตที่ 1
จากการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลพบวาในขอบเขตที่ 1 ซึ่งเปนทําเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกโดยตรงของ
จุฬาลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย จากการศึ กษาพบวา ป จ จัย ที่ ทํ า ให เ กิด การปล อยกา ซเรื อนกระจกมี ดั ง นี้ การเดิ น ทางโดยใช
ยานพาหนะของมหาวิ ท ยาลั ย หรื อมหาวิ ท ยาลั ย เป นผู รั บ ผิ ด ชอบ (ลิ ต ร) การใช เ ชื้ อเพลิ ง ในอุป กรณ ที่ อยู กับ ที่ ข องทาง
มหาวิทยาลัย (ลิตร) การเผาไหมของกาซหุงตม (LPG) จากโรงอาหาร (กิโลกรัม) ปริมาณการเติมสารทําความเย็น (กิโลกรัม)
และปริมาณสารดับเพลิงที่ใช (กิโลกรัม)
[PERCENTAGE]
[PERCENTAGE]
[PERCENTAGE]
0, 0%

[PERCENTAGE]

[PERCENTAGE]

[PERCENTAGE]

LPG
Transportations
Refrigerants
Fertilization
Stationary sources
Fire Extinguisher

ภาพที่ 2 คารบอนฟุตพริ้นทองคกรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในขอบเขตที่ 1 (คิดเปนเปอรเซนตหนวยตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา)
ผลการวิเคราะหปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกงขอบเขตที่ 1 พบวาการใชกาซหุงตมภายในมหาวิทยาลัยเปน
สัดสวนที่ทําใหเกิดกาซเรือนกระจกสูงที่สุด ซึ่งมาจากโรงอาหารสวนกลางของมหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 45 ในขณะที่การ
เดินทางโดยใชยานพาหนะของมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบเปนกิจกรรมที่สวนสัดสวนทําใหเกิดกาซเรือน
กระจกเปนอันดับ 2 ซึ่งน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชมีทั้งหมด 3 ประเภท ไดแก แกสโซฮอล 91 แกสโซฮอล 95 และน้ํามันดีเซล ซึ่งคิด
เปนรอยละ 24 ในปการศึกษา2558 โดยสั ดส วนการปลอยกาซเรือนกระจกมาจากน้ํามันดีเ ซลคิด เป นร อยละ 72 ของ
ทั้งหมด และการรั่วไหลของสารทําความเย็นในระบบปรับอากาศเปนกิจกรรมที่มีสวนสัดสวนการปลอยกาซเรือนกระจกเปน
อันดับที่ 3 ซึ่งสารทําความเย็นที่ใชมี 2 ประเภทไดแก ชนิด R-22 และ R-410a ซึ่งสามารถ คิดเปน 18 เปอรเซนตของทั้งหมด
โดยการปลอยกาซเรือนกระจกมาจากสารทําความเย็นชนิด R-22 มีสัดสวนสูงกวา R-410a คิดเปนรอยละ 99. 9 สวนกิจกรรม
ที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกสูงเปนอันดับ 4 ไดแกการใชปุยโดยสวนใหญเกิดจาการปลอย N2O จากการใชปุยสังเคราะห
ขอบเขตที่ 2
ผลการวิเคราะหปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกงขอบเขตที่ 2 ซึ่งมาจากการใชไฟฟาคิดเปนสัดสวนรอยละ 97
จากทั้ งหมด โดยมาจากการใชไ ฟฟ าของอาคารต างๆภายในมหาวิท ยาลั ย จากขอมูล ปการศึ กษา 2559 ของจุฬาลงกรณ
มหาวิท ยาลั ย โดยวั ด จากขอบเขตการปล อยกาซเรื อนกระจกทั้ ง หมดพบวา ได มี ก ารปล อยโดยรวมเท ากับ 54,955 ตั น
คาร บ อนไดออกไซด เ ที ย บเท า โดยการปล อ ยส ว นใหญ นั้ น มาจากขอบเขตที่ 2 มากที่ สุ ด เท า กั บ 53,409.2 ตั น
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา หรือ 97 เปอเซนตของทั้งหมด
ผลการประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกของจุฬาลงกรณม หาวิท ยาลัย เมื่อคิดตอจํานวนนิสิตและบุคลากร ซึ่งมี
จํานวนทั้งสิ้น 45,245 คน ในปการศึกษาพ.ศ. 2558 จะมี คาเทากับ 1.21 ตันคารบอนไดออกไซดตอ 1 คน
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Carbon emission sort by Scope
(total ton eq CO2)
1545.7, 3%

Scope 1
Scope 2

53409.2,
97%

ภาพที่ 3 คารบอนฟุตพริ้นทองคกรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จากการประเมินผลการปลอยกาซเรือนกระจกทําใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนาแบบแผนและวางแผน
ตางๆ เพื่อลดกาซเรือนกระจกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งไดแก
การปรับเปลี่ยนนโยบาย
ทําโดยการปรับเปลี่ยนแนวทางนโยบายในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกนั้นสามารถทําไดหลายวิธีโดยผูจัดทํามี
การเสนอแนะแนวทางการลดดังนี้
ขอบเขตที่ 1 การเดินทางโดยใชยานพาหนะของมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบ
การลดการใช โ ดยให อาจารย แ ละบุ ค ลากรที่ จะเดิ นทางในมหาวิท ยาลั ย มาร วมใช รถปรั บ อากาศพิ เ ศษของทาง
มหาวิทยาลัยเมื่อตองการเดินทางไปที่เดียวกัน เพื่อเปนการลดการใชยานพาหนะ ซึ่งถาเทียบวาถาตองเดินทางเพื่อไปทําการ
ประชุมวันละ 2 ครั้งตอวันตอรถหนึ่งคันและใชน้ํามันเบนซิลทั้งหมด 2 ลิตรตอวัน ในหนึ่งปจะมีการใชน้ํามันทั้งหมด 730 ลิตร
ตอปโดยทําใหเกิดคารบอนฟุตพริ้นท 1.6 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ซึ่งถาใชการขนสงรวมของมหาลัยก็จะสามารถชวย
ลดในสวนนี้ได
การเปลี่ยนอุปกรณ โดยปรับเปลี่ยนอุปกรณเครื่องยนตใหสามารถใชกาซ NGV ไดเพื่อเปนการลดมลพิษที่จะเกิดขึ้น
การเปลี่ยนเปนกาซ NGV จะชวยลดการเกิดคารบอนฟุตพริ้นทไดเนื่องจากกาซ NGV มีคาการปลอยกาซเรือนกระจกเพียง
0.58 คารบอนเทียบเทาตอลิตร แตน้ํามันเบนซิลนั้นมีคาการปลอยกาซเรือนกระจกถึง 2.1896 คารบอนเทียบเทาตอลิตร ซึ่ง
นอยกวา 4 เทา ซึ่งจะชวยในการลดการเกิดคารบอนฟุตพริ้นทจากกาซหุงตมไดมาก
ปริมาณการเติมสารทําความเย็น โดยการเปลี่ยนอุปกรณ เชนเปลี่ยนสารทําความเย็นเปนตัวที่ปลอยมลพิษนอยกวา
โดยเปลี่ยนจากการใชสารทําความเย็นชนิด R22 ไปเปนตัวอื่นๆที่มีคา GWP ที่นอยกวาซึ่งมีใหเลือกทดแทนไดหลายตัวใน
ปจจุบัน แตชางผูเปลี่ยนตองมีความชํานาญไดแก R407c , R417a , BPX4400 เปนตนที่สามารถใชทดแทนในระบบแอร R22
หรือเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหมเปนแบบที่มีประสิทธิภาพดีกวา และมีฉลากเบอร 5 ตราสัญลักษณเบอร 5 ที่สถาบันไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส (สฟอ.) ไดเปนผูตรวจสอบและดูแลซึ่งจะมีคาประสิทธิภาพพลังงานเพิ่มขึ้นจาก EER 10.6 เปน EER 11 ซึ่ง
สามารถลดการใช ไฟฟ าได ประมาณ รอยละ 5 ซึ่งการลดการใช ไฟฟ ารอยละ 5 สามารถแปรผันทํ าจํานวนตันต อคารบอน
เทียบเทาไดอีกดวย
ปริมาณกาซหุ งตม โดยลดการใชไดโดยปรับ เปลี่ยนนโยบายของโรงอาหารไมใหมี การประกอบอาหารภายในโรง
อาหารเพื่อลดการใช LPG โดยมีแรงจูงใจเปนการตอสัญญาและการลดคาตอสัญญาสําหรับรานที่ไมจําเปนตองใชกาซหุงตม
ไดแกใหผูรับเหมาเขามาประกอบกิจการที่โรงอาหารแทนมหาวิทยาลัยเพื่อเปนการลดภาระและลดปริมาณกาซเรือนกระจกที่
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จะเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนผูรับเหมาถือเปนการใหผูที่อยูนอกองคกรดูแล ทําใหไมนําไปคํานวณรวมในขอบเขตที่หนึ่งของ
มหาวิทยาลั ย ซึ่งเปนการลดการเกิดคาร บอนฟุตพริ้ นทของมหาลัยไดเชนกัน หรือการเปลี่ยนจากการใชเตากาซมาเปนเตา
ไฟฟาเพื่อลดการเกิด LPG การเปลี่ยนเปนการใชเตาไฟฟาจะชวยลดการเกิดคารบอนฟุตพริ้นทไดเพราะวากาซหุงตมนั้นมีคา
การปลอยกาซเรือนกระจกถึง 3.11 คาร บอนเที ยบเทาต อลิ ตร แตไ ฟฟานั้นมีคาการปล อยกาซเรือนกระจกเพี ยง 0.6093
คารบอนเทียบเทา ซึ่งนอยกวา 5 เทา ซึ่งจะชวยในการลดการเกิดคารบอนฟุตพริ้นทจากกาซหุงตมไดเปนอยางมาก
ขอบเขตที่ 2 การใชไฟฟา
การลดการใชอุปกรณไฟฟาภายในออฟฟศ เชน คอมพิ วเตอร เครื่องปรับอากาศ โดยรณรงคใ หหลีกเลี่ยงการใช
ในชวงกอน 8 โมงเชา ชวงเวลา 11.30 น. – 13.00 น. และหลัง 16.30 น. เปนตนไป จากแผนสํานักงานนโยบายและแผน
พลัง งาน (สนพ.) กระทรวงพลั งงาน ไดกล าวไววาควรมีการลดใช พลัง งานโดยรวมอย างนอยร อยละ 10 ซึ่งการป ดไฟหนึ่ง
ชั่วโมงจะทําใหประหยัดไฟไดถึง 0.84 กิโลวัตต ตอชั่วโมงตอหนึ่งเครื่องปรับอากาศ ซึ่งคือ 306.6 กิโลวัตตตอชั่วโมง ตอปซึ่ง
หมายถึ งถาในหนึ่งสํ านักงานมีเ ครื่องปรับอากาศ 10 เครื่องและปด เครื่องปรับอากาศ 1 ชั่วโมงทุ กวัน จะทําใหลดการเกิด
คารบอนฟุต พริ้นทไดถึง 1.87ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา การปรับอุณหภูมิของหองใหอยูที่ 25 องศาเซลเซียส เสมอเพื่อ
เปนการลดการทํางานของเครื่องปรับอากาศจากแผนสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงานไดกลาวถึง
วา การปรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียล จะทําใหประหยัดคาไฟฟาได 10 เปอเซนตตอปและลดคารบอนฟุตพริ้นทไดถึง
รอยละ 10 ต อป เช นกัน และที่อุณหภู มิ 25 องศาเซลเซียลเป นอุณหภู มิที่ อุณหภูมิ ที่เ ทากับอุณหภูมิข องหองที่จะสามารถ
เพียงพอใหผูอยูอาศัยรูสึกไมรอนหรือหนาวเกินไป
การเปลี่ย นอุป กรณ โดยเปลี่ย นมาใชอุป กรณไ ฟฟาที่มี ตราสั ญลักษณเบอร 5 ที่ส ถาบันไฟฟ าและอิเล็ กทรอนิกส
(สฟอ.) ไดเปนผูตรวจสอบและดูแลซึ่งจะมีคาประสิทธิภาพพลังงานเพิ่มขึ้นจาก EER 10.6 เปน EER 11 ซึ่งสามารถลดการใช
ไฟฟาไดประมาณ รอยละ 5 ซึ่งการลดการใชไฟฟารอยละ 5 สามารถแปรผันทําจํานวนตันตอคารบอนเทียบเทาไดอีกดวย หรือ
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟเปนหลอดแบบ LED เพื่อประหยัดพลังงาน จากรายงานของกระทรวงพลังงานไดกลาวไววาหลอดไฟ
ฟลูออเรสเซนต 3 หลอดจะเทียบเทาหลอดไฟ LED 1 แผง ซึ่งสามารถทําใหประหยัดพลังงานไดมากถึง 3 เทาและลดคารบอน
ฟุตพรินทที่จะเกิดขึ้นไดถึง 3 เทาดวยเชนเดียวกัน หรือเปลี่ยนฉนวนกันความรอนเปนตัวที่มีความหนามากและคาการนําความ
รอนต่ําซึ่งจะทําใหคากันความรอนสูง โดยอางอิงจากคูมือกรมอนุรักษพลังงาน โดยเมื่อคิดคํานวณคาไฟฟาที่ 3.8 บาทตอยูนิต
ทดสอบกับหองขนาด 4 x 4 เมตร ติดฉนวนกับไมติดฉนวนในหองที่มีเครื่องปรับอากาศ 12000 BTU เปดแอร 8 ชั่วโมงตอวัน
เปนเวลา 1 เดือน ที่อุณหภูมิ 24 องศาเซลเซียล ในเดือนเมษายน และมีความชื้นสัมพันธ 50 เปอรเซนต พบวาชวยประหยัด
การใชไฟฟาจากเครื่องปรับอากาศไดมากถึง 47 เปอรเซนต
การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี
การเพิ่มแผงโซลาเซลลแบบ Photovoltaic panels (PV)
ปจจุบันจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดมีการติดตั้งแผงวงจรแบบ PV โดยอาคารจามจุรี 5 เปนแผงที่มีกําลังผลิต 130
วัตตตอแผง โดยติดตั้งทั้งหมด 160 แผง ซึ่งผลิตกําลังไฟฟาได 20.8 กิโลวัตตตอชั่วโมง ซึ่งเปนไฟฟากระแสตรง (DC) และตอง
เขาสูเครื่องแปลงกระแสเปนไฟฟากระแสสลับ โดยสามารถผลิตไดเฉพาะเวลากลางวันเทานั้น และไมสามารถเก็บสํารองเพื่อ
เอาไปใชได
ถาทําการเพิ่มแผงวงจรเขาไปใชแทนไฟฟาเพื่อที่จะเปน Green Building ตองสามารถผลิตกระแสไฟฟาเพื่อใชใน
อาคารไดมากกวา 50 เปอรเซนตของการใชไฟฟาทั้งหมด ซึ่งอาคารจามจุรี 5 มีการใชไฟฟาประมาณ 150,000 กิโลวัตตตอ
ชั่วโมง ตอเดือน ซึ่งการผลิตอยางนอย 50 เปอรเซ็นตคือ ตองผลิตกําลังไฟฟาได 75,000 กิโลวัตตตอชั่วโมง ตอเดือน โดยแผง
โซลาเซลล 1 แผงผลิตได 130 วัตต ถาตองการใหผลิตไดตามกําลังที่ตองการตองมีการใชแผงโซลลาเซลลทั้งหมดประมาณ
570,000 แผงในการที่จะผลิตไดเทาที่ตองการในการใชเทคโนโลยีปจจุบันที่อาคารจามจุรี 5 ใชอยู หรือถาใชเทคโลยี ที่ดีกวา
ปจจุบัน แผงโซลาเซลลที่ผลิตได 500 วัตต จะตองใชทั้งหมด 150,000 แผงเพื่อเปนพลังงานใหกับตึกได 50 เปอเซนตโดยการ
ที่ลดการใชไฟฟา 50 เปอเซนตจะลดคารบอนฟุตพรินตที่จะเกิดขึ้นได 500.85 ตันคารบันไดออกไซดเทียบเทาตอป ซึ่งเปนการ
ลดการเกิดคารบอนฟุตพรินตถึง 0.01 เปอรเซ็นต ของทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนแคเปลี่ยนการใชแคตึกเดียวเทานั้น
การผลิตไบโอแกสจากเศษอาหาร
ในปจจุบันจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดมีถังผลิตไบโอแกสตัวตนแบบ ซึ่งสามารถผลิตไบโอแกสได 80 กิโลกรัมตอวัน
โดยถาเรานําไบโอแกสนี้ไปใชแทนกาซหุงตมภายในโรงอาหารได โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดมีถังไบโอแกสทั้งหมด 3 แหง
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ซึ่งเทากับผลิตได 240 กิโลกรัม ซึ่งสามารถลดคารบอนฟุตพรินตที่จะเกิดขึ้นได 0.75 ตันคารบันไดออกไซดเทียบเทาตอวัน
หรือ 273.75 ตันคารบันไดออกไซดเทียบเทาตอป และในอนาคตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีแผนที่จะสรางโรงไบโอแกสขนาด
เล็กไวทุกบริเ วณโรงอาหารซึ่ง มีทั้ง หมด 10 โรงอาหาร รวมจากของเดิม เป น 13 แหง ทํ าใหมีกําลั งผลิ ตไบโอแกส 1,040
กิโลกรัม อยางต่ําตอวัน หรือ 379,600 กิโลกรัมตอป ซึ่งลดการเกิดคารบอนฟุตพรินตไดถึง 1,180.6 ตันคารบันไดออกไซด
เทียบเทาตอป
สรุปและอภิปรายผล
จากการวิจัยซึ่งไดนําวิธีการประเมินคารบอนฟุตพริ้นทองคกรเพื่อนํามาประเมินคารบอนฟุตพริ้นทของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยทําใหไ ดทราบวาคาร บอนฟุ ตพริ้ นทที่ เกิดขึ้ นมากนั้นเกิดจากการดําเนินชีวิตประจําวันของเราเอง เกิดจากสิ่ ง
อํานวยความสะดวกตางๆที่เราใชอยูในชีวิตประจําวัน ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ทําใหเรารูแหลงกําเนิดที่กอในเกิดคารบอนฟุตพริ้นท
ที่มากที่สุดภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนั้นไดแกการใชไฟฟา กาซหุงตม การคมนาคม เปนตน ซึ่งสิ่งที่ตองจัดการตอไปคือ
การพัฒ นาเทคโนโลยและการปรับปรุง รวมถึง ปรับ ตัวเพื่อลดการเกิดคารบ อนฟุตพริ้นทภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งได แกการ
รวมมือของบุคลาการในมหาวิทยาลัยเพื่อลดการใชไฟฟา การเปลี่ยนอุปกรณืเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การใชพลังงานทดแทน
หรือ พลังงานสะอาดเพื่อลดการเกิดคารบอนฟุตพริ้นทเปนตน
ขอเสนอแนะ
งานวิจัยนี้ถึงจะเปนจุดเริ่มตนของการประเมินคารบอนฟุตพริ้นทองคกรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแตขาพเจาเชื่อ
วาแบบแผนวิจัยและแบบฟอรมนี้จะสามารถนําไปปรับปรุงเพื่อการเก็บขอมูลที่มีประสิทธิภาพและเปนโครงขายมากขึ้น อีกทั้ง
การดําเนินงานต อในขอบเขตที่ 3 เพื่อที่ จะไดข อมู ลที่ แ มนยํ ามากขึ้ นในอนาคตเพื่ อที่ จะเปนประโยชนใ หกับ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวอยางยั่งยืนในอนาคต
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาผลของวัสดุชีวมวลจากเถากะลาปาลมตอคุณสมบัติเชิงกลของยางคอมโพสิตที่ผานการฉาย
รังสีแกมมา โดยมุงเนนศึกษาสมบัติเชิงกลดานความตานทานแรงดึง ซึ่งเตรียมยางคอมโพสิตในรูปของแผนฟลมยางจากน้ํายาง
ธรรมชาติที่ผานการฉายรังสีแกมมา ที่ 20, 40, 60, และ 80 กิโลเกรย ผสมกับเถากะลาปาลม ที่ผานการเผาดวยวิธีเบอรเนอร
ที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส ขนาด 120 เมช (Mesh) ซึ่งเตรียมใหอยูในรูปแบบของสารดิสเพิรสชัน (Dispersion) และ
ทําการศึกษาที่ปริมาณ 0, 1, 2 และ 3 กรัม และทดสอบสมบัติดานความตานทานแรงดึง พบวายางธรรมชาติที่ไมเติมสารตัว
เติม (Control) ที่การฉายรังสี 60 กิโลเกรย สงผลใหความตานทานแรงดึงสูงสุด ทั้งกอนและหลังบมเรง แสดงใหเห็นวาการวัล
คาไนซดวยวิธีการฉายรังสีแกมมาสงผลใหยางเกิดพันธะเชื่อมขวางภายในโมเลกุลที่แข็งแรง โดยรังสีแกมมาทําใหเกิดอนุมูล
อิสระ (Free radicle) บนสายโซโมเลกุลยาง อนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นจะทําปฏิกิริยาระหวางกันทําใหความหนาแนนของการเกิด
พันธะเชื่ อมขวางในโมเลกุล สูง ส งผลใหย างแข็ งแรงมีค วามต านทานแรงดึง สูง ที่สุ ด และยัง พบวาการเติม เถ ากะลาปาล ม
ปริมาณ 2 กรัม ในทุกปริมาณรังสีจะใหคาความตานทานแรงดึงสูงสุดทั้งกอนและหลังบมเรง แสดงใหเห็นวาเถากะลาปาลมมี
ประสิทธิภาพในการเสริมแรงไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดที่ 2 กรัม เปนผลใหยางคอมโพสิตที่เติมเถากะลาปาลม 2 กรัม มี
คุณสมบัติความตานทานแรงดึงสูงที่สุดเหมาะที่จะนําไปขึ้นรูปเปนผลิตภัณฑกระถางชําได
คําสําคัญ: การฉายรังสีแกมมา, กระถางชํา, คุณสมบัติเชิงกล, ยางคอมโพสิต, วัสดุชีวมวล
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Effect of Biomass and Gamma Irradiation on the Mechanical Properties of
Rubber Composite Pots
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Abstract
This research focused on the effect of oil palm shell ash on mechanical properties of rubber
composite with gamma irradiation. Tensile strength of rubber composite was investigated in this study.
The natural rubber film was prepared from natural rubber latex by gamma irradiation dose at 20, 40, 60
and 80 kGy mixed with 0, 1, 2 and 3 g of oil palm shell ash in dispersion form. The biomass ash was
prepared in 120 mesh and burned at 800◦C followed by Burner method. The results showed that gum
rubber applied with 60 kGy was the most suitable condition for the highest efficiency of tensile strength
for before aging and after aging. The vulcanization of natural rubber applied gamma irradiation was a good
method generated crosslinking within the molecule of natural rubber. The 2 g of filler was the most
suitable conditions for highest of tensile strength before aging and after aging by respective radiation
dose. The oil palm shell ash has high effective to reinforcing filler in the rubber composite. Thus the
rubber composites mixed with 2 g of oil palm shell ash can be formed to rubber composite pots.
Keywords: Gamma irradiation, Pots, Mechanical Properties, Rubber composite, Biomass
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บทนํา
ในปจจุบันมีการผลิตและใชผลิตภัณฑจากพลาสติกเปนจํานวนมากเพื่อเปนถุงชําและถางชําตนไม โดยขยะพลาสติก
นั้นสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพราะถุงชําหรือกระถางชําที่ผลิตจากพลาสติกปโตรเคมียอยสลายไดยาก นวัตกรรมกระถางชํา
จากยางคอมโพสิตจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะชวยลดหรือทดแทนการใชถุงชําหรือกระถางชําที่ผลิตจากพลาสติกได อีกทั้งยัง
ชวยลดคาใชจายในการกําจัดขยะและลดปญหาสิ่งแวดลอมได โดยสามารถนําไปปลูกพรอมกับตนพืชในแปลงปลูกไดโดยไม
ตองถอดกระถางออกทําใหพืชที่ปลูกไมไดรับความกระทบกระเทือนตอลําตนและระบบราก อีกทั้งยังสามารถยอยลายไดเอง
ตามธรรมชาติตามระยะเวลาของพืชแตละชนิด และยังสามารถนําไปใชปลูกพืชไดหลายชนิด ยางธรรมชาติเปนพอลิเมอร จาก
ธรรมชาติชนิดหนึ่งที่สามารถนํามาใชทดแทนพลาสติกในการผลิตกระถางชําตนไมได โดยพบวายางธรรมชาติมีสมบัติเดนใน
การเปนตัวประสานที่ดี และเพื่อเปนการสงเสริมการใชทรัพยากรในทองถิ่นที่มีคุณคาตอเศรษฐกิจใหมีการนําไปใชประโยชนที่
หลากหลายยิ่งขึ้น ตามขอมูล ป2012 ประเทศไทย มีการสงออกยางธรรมชาติเปนจํานวน คิดเปน 82.62 เปอรเซ็นต สวนที่
เหลืออุปโภคภายในประเทศคิดเป น 17.38 เปอรเซ็นต (กรมวิช าการเกษตร, 2555) จากขอมูลดัง กลาวมีการอุปโภคยาง
ธรรมชาติในประเทศปริมาณนอยเมื่อเทียบกับปริมาณการสงออก ดังนั้นจึงควรสงเสริมใหมีการเพิ่มอุปสงคใหกับยางธรรมชาติ
เพื่อเพิ่มปริมาณการอุปโภคภายในประเทศใหสูงขึ้น
การนํายางธรรมชาติมาประยุกตใชกับสารตัวเติมเพื่อใหมีการนําไปใชประโยชนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น สารตัวเติมใน
ยางที่ถูกเติมลงไปมีวัตถุประสงคหลายอยาง เชนเปนสารเสริมแรงในยาง ชวยในกระบวนการผลิตและขึ้นรูปยาง รวมถึงเปน
สารลดตนทุน เพราะสารตัวเติมสวนใหญมีราคาถูกกวายางธรรมชาติ โดยทั่วไปปริมาณการใชสารตัวเติมในผลิตภัณฑยางจะ
มากหรือนอยขึ้นอยูกับชนิดของสารตัวเติม จุดประสงคของการใชสารตัวเติม สมบัติและชนิดของผลิตภัณฑที่ตองการ ปจจุบัน
มีการนิยมใชวัสดุชีวมวลมาเปนสารตัวเติมในทางการคามากขึ้นและเพื่อใหไดผลิตภัณฑยางที่มีความปลอดภัยและมีความเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม (Green product) และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใหกับผูประกอบการสําหรับการรองรับมาตรการทาง
สิ่งแวดลอม การนําวัสดุชีวมวลมาใชจึงเปนทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจเนื่องจากวัสดุชีวมวลเปนสารอินทรียที่เหลือจากการเกษตร
เกิดขึ้นใหมไดตลอดใชแลวไมหมดไปเหมือนวัตถุดิบจากแหลงฟอสซิล จากงานวิจัยที่ผานมามีการศึกษาการใชสารตัวเติมจาก
วัสดุเหลือใชทางการเกษตรชนิดตางๆมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเปนวัสดุทีมีอยูทั่วไปหาไดงาย (Lawton, 2004) ชีวมวลจากเศษวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตรไดแก กะลาปาลม กะลามะพราว กานใบปาลมชานออย กาบมะพราว ตนไผ (Ismail & Edyham ,
2002) ฟางขาว แกลบ (Costa, 2002) ขี้เลื่อย เปนตน โดยวัตถุดิบเหลานี้สามารถชวยเสริมแรงในยางไดเปนอยางดี (Ismail,
2002) ซึ่งวัสดุชีวมวลดังกลาวสามารถนํามาประยุกตเปนสารตัวเติมในยางธรรมชาติได จากขอดีของวัสดุชีวมวลที่ไมกอใหเกิด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจึงทําใหวัสดุเปนวัตถุดิบทางเลือกที่มีขอไดเปรียบทั้งในดานเศรษฐศาสตรและสิ่งแวดลอมสามารถ
นําไปสูการพัฒนาในอุตสาหกรรมยางและสารตัวเติมไดอยางยั่งยืนบนพื้นฐานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางแทจริง โดย
โครงการวิจัยนี้มีแนวคิดใหมแบบผสมผสานระหวางการทํายางธรรมชาติคอมโพสิตกับวัสดุชีวมวลจากเถากะลาปาลม เนื่องจาก
กะลาปาลมมีองคประกอบของสารซิลิกาธรรมชาติซึ่งเปนสารตัวเติมเสริมแรงที่นิยมใชในยางธรรมชาติ (Wagner, 1976) และ
เปนสารตัวเติมหลักที่นิยมใชกันมากถึง 90 % เมื่อเปรียบเทียบกับสารตัวเติมชนิดอื่นๆ
ผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญของคุณสมบัติของสารตัวเติมชีวมวลจากเถากะลาปาลม จึงไดทําการผลิตโดยการนําเถา
กะลาปาลมมาเผาแบบเบอรเนอร เพื่อใชเปนสารตัวเติมในการผลิตกระถางชําแบบยอยสลาย รวมกับการทําการคงรูปผานการ
ฉายรัง สีแกมมา ซึ่ง เปนกระบวนการทีไม ซับซอนสามารถทําได ทั้งในปริมาณนอยและมาก และยังสามารถชวยลดสารเคมี
ประเภทสารประกอบซัลเฟอรที่ใชสําหรับการคงรูปยาง ผูวิจัยมุงเนนศึกษาคุณสมบัติเชิงกล ดานความตานทานแรงดึงทั้งกอน
และหลังบมเรงดวยความรอน อีกทั้งในโครงการวิจัยนี้ยังครอบคลุมถึงปจจัยตางๆที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติเชิงกลของยางคอม
โพสิต เชน ปริมาณของสารตัวเติมอิทธิพลของสารรังสีที่ไดรับ และเพื่อใหผูที่สนใจในความคิดรวบยอดภายใตโครงการนี้นําไป
ประยุกตเพื่อใชในงานอื่นได
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของการใชสารตัวเติมจากวัสดุชีวมวลประเภทเถากะลาปาลมรวมกับการฉายรังสีแกมมาตอคุณสมบัติ
เชิงกลของยางคอมโพสิต
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ระเบียบวิธีวิจัย
1.การเตรียมตัวอยางและการฉายรังสี
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมสารตัวเติมเถากะลาปาลม (ดิสเพอรสชัน)
1.นํากะลาปาลมมาเผาดวยวิธีเบอรเนอร (Fujii, 2007 & Mizutani, 2002) ดวยเตาเผาอุณหภูมิสูงที่ 800 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 6 ชั่วโมง จากนั้นนําเถากะลาปาลมที่ไดมารอนดวยตะแกรงขนาด 120 เมช
2. นําเถากะลาปาลมมาปรับปรุงผิวดวยกระบวนการดิสเพิรสชัน (Dispersion) เพื่อใหไดเปนเถากะลาปาลม (ดิสเพอรส
ชัน) 10%
ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมตัวอยางน้ํายางและการฉายรังสี
1.นําน้ํายางขน 60% DRC มากรองดวยตะแกรงขนาด 90 เมช ลงในบีกเกอรแลวนําไปกวนดวย Magnetic bar
2. เจือจางน้ํายางเปน 50% DRC โดยการเติมสารละลายแอมโมเนีย (NH3) 1%
3. เติมสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด (KOH) 10% ใหไดความเขมขนของ KOH ในน้ํายางเปน 0.2 phr (Parts
per Hundred of Rubber)
4. เติมสารไวปฏิกิริยาคลอโรฟอรม (CHCL3) 99% ปริมาณ 5 phr
5. นําตัวอยางน้ํายางมาฉายรังสีแกมมาดวยตนกําเนิด โคบอลต 60 ที่ปริมาณรังสี 0, 20, 40, 60 และ 80 กิโลเกรย
(kGy)
6. แบงน้ํายางปริมาณรังสีละ 3 กลุม ยกเวนที่ปริมาณ 0 กิโลเกรย โดยกลุมที่ 1, 2 และ 3 ของแตละปริมาณรังสีมา
เติมเถากะลาปาลมดิสเพิรสชัน 10% ในปริมาณ 1, 2 และ 3 กรัม ตามลําดับ แลวทิ้งไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 12 ชั่วโมง
เพื่อไลฟองอากาศ
7. นําน้ํายางคอมโพสิตที่เติมสารตัวเติมแลวมาเทลงบนแผนกระจกขนาด 15×15×2 เซนติเมตร แลวทิ้งแผนฟลมให
แหง
8. อบแผนฟลมที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง แลวบรรจุใสถุงสุญญากาศ

2. การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงกล
2.1 วิเคราะหธาตุและสารประกอบดวยเทคนิค FTIR (Fourier Tranfrom Infared Spectroscopy)
วัดเปอรเซ็นการสองผานแสงที่ wave number = 450 - 4000 cm-1
2.2 ทดสอบคุณสมบัติดานแรงดึงดวยเครื่อง Universal Testing Machine โดยทดสอบคาการตานทานแรงดึง
Tensile strength (MPA) ตามมาตรฐาน ISO 37:2011(Type1)

ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิเคราะห FTIR-spectrum ของเถากะลาปาลมที่ผานการรอนดวยตะแกรง120 เมช ดังรูปที่ 1 แสดง
การสลายพันธะของสารตางๆ ในเถากะลาปาลมหลังถูกเผา แสดงลักษณะของพีคที่ชวง 1037 cm-1 ซึ่งสัมพันธกับพันธะของ
Si-O และ ที่ชวง 772 cm-1 พันธะของ Al-O ( Yin, Kadir, Lim, Syed-Ariffin & Zazuri, 2008) ในขณะที่พันธะโดยรอบของ
1429 cm-1,
874 cm-1, 712 cm-1 เป นสารคาร บ อเนต (CO3) และแคลไซตใ นเถากะลาปาลม (Ravisankar,
Senthilkumar, Kiruba, Chandrasekaran & Jebakumar, 2010) และในชวงของพันธะระวาง 3443 cm-1 และ 1794
cm-1 เปนเปนพันธะที่มาจาก O-H ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนจากหมูไซลานอล Si-O
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ภาพที่ 1 FTIR -spectrum ของเถากะลาปาลม
จากการศึกษาผลของปริมาณรังสีแกมมาที่แตกตางกันตอคุณสมบัติดานความตานทานแรงดึง (Tensile strength)
ในยางธรรมชาติ ดังภาพที่ 2 แสดงใหเห็นวายางธรรมชาติที่ไมเติมสารตัวเติมเถากะลาปาลม ทั้งกอนบมเรงและหลังบมเรง
หลังจากการฉายรังสีที่ 20 กิโลเกรย มีคาความตานทางแรงดึงสูงขึ้นจนถึงการไดรับที่ปริมาณรังสี 60 กิโลเกรย (kGy) และ
ความตานทางแรงดึงลดลงเมื่อไดรับปริมาณรังสี 80 กิโลเกรย (kGy) แสดงใหเห็นวาปริมาณรังสีเหมาะสมที่ทําใหยางธรรมชาติ
ที่ไมเติมสารตัวเติมเถากะลาปาลมมีคุณสมบัติที่ดีและเหมาะสมที่สุดในดานความตานทานแรงดึงคือ การฉายรังสีแกมมาที่ 60
กิโลเกรย (kGy)

ภาพที่ 2 ผลของรังสีแกมมาตอคุณสมบัติความตานทางแรงดึง (Tensile strength) ในยางธรรมชาติทั้งกอนและหลังบมเรง
สําหรับการศึกษาผลของรังสีแกมมาและผลของสารตัวเติมเถากะลาปาลม ที่ขนาด120 เมช (Mesh) ผลจากการวิจัย
พบวาคาความตานทานแรงดึงของยางธรรมชาติที่เติมสารตัวเติมเถากะลาปาลม ดังภาพที่ 3 ผลของปริมาณสารตัวเติมเถา
กะลาปาลมต อคุณสมบัติค วามตานทางแรงดึง (Tensile strength) ในยางคอมโพสิต ทั้งกอนและหลังบมเรงที่ การฉายรัง สี
แกมมาปริมาณ 20 กิโลเกรย (kGy) พบวาเมื่อเติมปริมาณสารตัวเติมเถากะลาปาลม 1 กรัม สงผลใหคุณสมบัติความตานทาน
แรงดึงลดลงเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับยางธรรมชาติที่ไมเติมสารตัวเติมและคาความตานทานแรงดึงเพิ่มสูงขึ้นและใหคาสูงสุด
ที่เติมสารตัวเติม 2 กรัม และมีคาลดลงหลังจากเติมสารตัวเติม 3 กรัม
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ภาพที่ 3 ผลของปริมาณสารตัวเติมเถากะลาปาลมตอคุณสมบัติความตานทางแรงดึง (Tensile strength) ในยางคอมโพสิต
ทั้งกอนและหลังบมเรงที่การฉายรังสีแกมมาปริมาณ 20 กิโลเกรย (kGy)
สําหรับคาความตานทานแรงดึงของยางธรรมชาติที่เติมสารตัวเติมเถากะลาปาลม ดังภาพที่ 4 ผลของปริมาณสารตัว
เติมเถากะลาปาลมตอคุณสมบัติความตานทางแรงดึง (Tensile strength) ในยางคอมโพสิตทั้งกอนและหลังบมเรงที่การฉาย
รังสีแกมมาปริมาณ 40 กิโลเกรย (kGy) และดังภาพที่ 5 ผลของปริมาณสารตัวเติมเถากะลาปาลมตอคุณสมบัติความตานทาง
แรงดึง (Tensile strength) ในยางคอมโพสิตทั้งกอนและหลังบมเรงที่การฉายรังสีแกมมาปริมาณ 60 กิโลเกรย (kGy) พบวาเมื่อ
เติมปริมาณสารตัวเติมเถากะลาปาลมที่ 0, 1 และ 2 กรัม จะทําใหคุณสมบัติความตานทานแรงดึงมีแนวโนมสูงขึ้นตามลําดับ
และใหคาสูงสุดที่การเติมสารตัวเติม 2 กรัม จากนั้นคุณสมบัติความตานทานแรงดึงมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องเมื่อเติมสาร
ตัวเติม 3 กรัม ทั้งนี้อาจจะเปนผลมาจากการที่เติมสารตัวเติมเถากะลาปาลมที่ปริมาณ 3 กรัม นั้นอาจไปยับยั้งความสามารถใน
การตกผลึกเมื่อถูกยืด (Strain induced crystallization ) ของยางธรรมชาติ ซึ่งปกติยางธรรมชาติจะสามารถตกผลึกไดเมื่อ
ถูกยืดทําให ยางนั้นมีค วามตานทานตอแรงดึงสูง ดัง นั้นเมื่อถูกยับยั้งความสามารถในการตกผลึกเมื่อถู กยืดจึงสง ผลใหยางมี
ความตานทานตอแรงดึงลดลง

ภาพที่ 4 ผลของปริมาณสารตัวเติมเถากะลาปาลมตอคุณสมบัติความตานทางแรงดึง (Tensile strength) ในยางคอมโพสิต
ทั้งกอนและหลังบมเรงที่การฉายรังสีแกมมาปริมาณ 40 กิโลเกรย (kGy)
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ภาพที่ 5 ผลของปริมาณสารตัวเติมเถากะลาปาลมตอคุณสมบัติความตานทางแรงดึง (Tensile strength) ในยางคอมโพสิต
ทั้งกอนและหลังบมเรงที่การฉายรังสีแกมมาปริมาณ 60 กิโลเกรย (kGy)
สําหรับคาความตานทานแรงดึงของยางธรรมชาติที่เติมสารตัวเติมเถากะลาปาลม ดังภาพที่ 6 ผลของปริมาณสารตัว
เติมเถากะลาปาลมตอคุณสมบัติความตานทางแรงดึง (Tensile strength) ในยางคอมโพสิตทั้งกอนและหลังบมเรงที่การฉาย
รังสีแกมมาปริมาณ 80 กิโลเกรย (kGy) พบวาคาความตานทานแรงดึงเพิ่มขึ้นเมื่อเติมปริมาณสารตัวเติมเถากะลาปาลมที่ 0
และ 1 กรัม ตามลําดับ และมีแนวโนมลดลงเมื่อเติมสารตัวเติมที่ 2 และ 3 กรัมตามลําดับอยางมีนัยสําคัญ
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ภาพที่ 6 ผลของปริมาณสารตัวเติมเถากะลาปาลมตอคุณสมบัตคิ วามตานทางแรงดึง (Tensile strength) ในยางคอมโพสิตทัง้
กอนและหลังบมเรงที่การฉายรังสีแกมมาปริมาณ 80 กิโลเกรย (kGy)
สรุปและอภิปรายผล
จากการวิจัยไดทํ าการเตรีย มเถากะลาปาลม ดวยวิธีการแบบเบอรเ นอรแ ลววิเ คราะหธาตุ และสารประกอบดวย
เทคนิค FTIR (Fourier Tranfrom Infared Spectroscopy) พบวาเถากะลาปาลมที่ไดจากการเผานั้นแสดงลักษณะของพีคที่
ชวง 1037 cm-1 ซึ่งสัมพันธกับพันธะของ Si-O และ ที่ชวง 772 cm-1 พันธะของ Al-O (Yin et al., 2008) ในขณะที่พันธะ
โดยรอบของ 1429 cm-1, 874 cm-1, 712 cm-1 เปนสารคารบอเนต (CO3) และแคลไซตในเถากะลาปาลม (Ravisankar et
al., 2010) และในชวงของพันธะระวาง 3443 cm-1 และ 1794 cm-1 เปนเปนพันธะที่มาจาก O-H ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนจาก
หมูไซลานอล Si-O ดังนั้นจึงยืนยันไดวาพีคที่เกิดขึ้ นเปนธาตุและสารประกอบที่ ไดมาจากเถากะลาปาลม จึง สามารถนําเถ า
กะลาปาลมที่ไดจากการเผามาผสมกับน้ํายางธรรมชาติผานกระบวนการฉายรังสีแกมมาที่ปริมาณ 20, 40, 60 และ 80 กิโล
เกรย (kGy) จากนั้นขึ้นรูปเปนแผนฟลมยางคอมโพสิตพบวา จากการทดสอบสมบัติความตานทานแรงดึง (Tensile strength)
ของยางคอมโพสิตที่เติมสารตัวเติมเถากะลาปาลมพบวา ปริมาณสารตัวเติมเถากะลาปาลมและปริมาณรังสีแกมมาที่ปริมาณ
ตางๆมีผลโดยตรงตอคาความตานทานแรงดึง โดยพบวาทุกๆปริมาณการเติมสารตัวเติมและปริมาณรังสีที่ยางคอมโพสิตไดรับ
เมื่อเติมปริมาณสารตัวเติมที่สูงขึ้นหลังจากฉายรังสีพบวาคาความตานทานแรงดึงเพิ่มขึ้น และลดลงเมื่อมีการเติมสารตัวเติม

1586

ปริมาณสูงสุดที่ 3 กรัม เปนผลมาจากปริมาณการเติมสารตัวเติมสงผลตอโครงสรางของยางเพราะการเติมสารตัวเติมที่สูง
เกิน ไปจะไปลดคุ ณสมบั ติ ค วามเป นยางธรรมชาติ ใ ห น อยลงส ง ผลให โ ครงสร า งบางส วนอ อนแอลง ทํ าให ย างถู กยั บ ยั้ ง
ความสามารถในการตกผลึกเมื่อถูกยืด (Strain induced crystallization) และเนื่องจากเมื่อปริมาณสารตัวเติมเพิ่มขี้นทําให
อนุภาคของสารตัวเติมอยูใกลชิดกันมาก ทําใหอันตรกิริยาระหวางยางธรรมชาติและสารตัวเติมลดลง (เอกชัย วิมลมาลา, ธีระ
ศักดิ์ หมากผิน และ ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2549) จึงสงผลใหความตานทานแรงดึงของยางคอมโพสิตลดลง ทั้งนี้ที่ปริมาณ
การฉายรังสี 60 กิโลเกรย (kGy) เปนปริมาณรังสีที่เหมะสมที่สุดในการทําใหโมเลกุลของยางธรรมชาติที่ไมเติมสารตัวเติม
(Control) เกิดการเชื่อมขวางพันธะที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และในสวนของทุกปริมาณรังสีพบวาปริมาณสารตัวเติมที่เติม 2
กรัม ยกเวนที่รังสี 80 กิโลเกรย (kGy) พบวาการเติมสารตัวเติมเพียง 1 กรัม เปนปริมาณสารตัวเติมที่เหมาะสมที่สุดที่ทําให
โมเลกุลของยางและสารตัวเติมเกิดปฏิสัมพันธ (Interfacial interaction) หรือมีการเชื่อมขวางกันไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
เมื่อมีแรงมากระทําโดยทําใหยางคอมโพสิตเกิดการยืดจนขาด สารตัวเติมเถากะลาปาลมที่อยูในยางจะทําหนาที่ชวยใหมีการ
กระจายแรง สงผลใหยางคอมโพสิตมีความตานทานแรงดึงมากกวายางที่ไมผสมสารตัวเติม (Ismail & Shaari, 2010) แสดงให
เห็นวาเถากะลาปาลมมีประสิทธิภาพในการเสริมแรงไดอยางมีประสิทธิภาพสูง ดังนั้นแนวโนวของยางคอมโพสิตที่เติมเถากะลา
ปาลม 2 กรัม เหมาะสมที่สุดที่จะนําไปขึ้นรูปเปนผลิตภัณฑกระถางชําได การฉายรังสีสามารถนํามาประยุกตใชกับวัสดุชีวมวล
คอมโพสิตของยางธรรมชาติกับเถากะลาปาลมได โดยจากการทดลองพบวาการใชเทคนิคการฉายรังสีแ กมมา อิทธิพลของ
ปริมาณรังสีที่ไดรับเนื่องจากการวัลคาไนซยางสงผลใหยางคอมโพสิตมีประสิทธิภาพ ชวยใหยางมีคุณสมบัติเชิงกลที่ดียิ่งขึ้น
(Kalid, Ismail, Rainam, Farida, Rashi & Alkratib, 2010) จึงเปนผลใหคุณสมบัติดานความตานทานแรงดึงเพิ่มขึ้นได
(Makuuchi, Yoshii, Ishigaki, Tsuahima & Saito, 1990) เนื่องจากรังสีแกมมาชวยใหเกิดการยึดเกาะระหวางโมเลกุลยาง
และสารตัวเติมเพิ่มขึ้น
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แนวทางการพัฒนาธุรกิจทองเที่ยวในจังหวัดสุราษฎรธานี
สุภาวดี สุทธิรักษ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยตาป
E – mail: supavadee@tapee.ac.th

บทคัดยอ
การพัฒนาธุรกิจทองเที่ยวในจังหวัดสุราษฎรธานีมีความสําคัญตอการเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจของประเทศไทย
โดยกํ าหนดวัต ถุ ป ระสงค ใ นการศึ กษา ได แ ก (1) เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพป ญ หาในการจั ด การธุร กิจ ท อ งเที่ ย วในมุ ม มองของ
ผูประกอบการด านการทองเที่ย วในจัง หวัดสุร าษฎรธานี และ (2) เพื่อศึกษาแนวทางการพั ฒนาธุรกิจทองเที่ยวในจังหวัด สุ
ราษฎรธานี การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบผสานวิธีดวยรูปแบบเชิงอธิบายเปนลําดับ โดยมีกลุมตัวอยางผูประกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอมดานทองเที่ยวในจังหวัดสุราษฎรธานีจํานวน 385 ตัวอยาง เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม การ
ประชุมกลุมยอย และการสัมภาษณเชิงลึก ผลการศึกษาพบวาสภาพปญหาในการดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร
ธานี ดานปจจัยที่เปนโอกาสตอการดําเนินธุรกิจมากที่สุดในโซน 1 – 2 และโซน 3 - 4 ไดแก การเปด AEC และการขยายตัว
ทางการคา ตามลําดับ สวนปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจมากที่สุดในโซน 1 – 2 ไดแก การเกิดภาวะโลกรอน และ
การเกิดปญหาสิ่งแวดลอมตามลําดับ โซน 3 - 4 ไดแก การเกิดปญหาสิ่งแวดลอม และการเกิดภาวะโลกรอนตามลําดับ สวน
แนวโนมของธุรกิจทองเที่ย วในจังหวัดสุร าษฎรธานีดานการลงทุนในพื้นที่ ทิศทางการคาในพื้นที่ การเกิดธุร กิจใหมในพื้นที่
แนวโนมธุรกิจการทองเที่ยวในพื้นที่ และการพัฒนาเรื่องแหลงทองเที่ยว พบวาผูประกอบการสวนใหญเห็นวามีระดับแนวโนม
ปานกลางถึ งสู งขึ้ น สํ าหรับ แนวทางการพัฒ นาธุร กิจท องเที่ ยวในจัง หวัด สุร าษฎร ธานีเ พื่ อเพิ่ม ศักยภาพในการแข งขั นของ
ผูประกอบการดานการทองเที่ยวของจังหวัดสุราษฎรธานี ดังนี้ (1) พัฒนาองคความรูของผูประกอบการดานการบริหารจัดการ
การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย และการจัดการตนทุน เพื่อสรางความมั่นคงจากภายในองคกร (2) พัฒนาการสราง
เครือขายผูประกอบการในแตละประเภทธุรกิจ โดยจําแนกตามโซน เพื่อสรางอํานาจในการตอรอง และ (3) พัฒนาพันธมิตร
ธุรกิจ เพื่อสรางเครือขายเชื่อมโยงการคาระหวางโซน และระหวางจังหวัด ใหผูประกอบการเพิ่มศักยภาพในการใหบริการ ลด
ตนทุนในการดําเนินงานโดยการแบงปนการใชทรัพยากรระหวางกัน และสรางโอกาสทางการตลาด
คําสําคัญ: ธุรกิจทองเที่ยว ผูประกอบการ จังหวัดสุราษฎรธานี
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Guidelines for Tourism Business Development in Suratthani
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Abstract
The tourism business development in Suratthani is important for Thailand's economic growth.
The objectives of the study were (1) to identify the problems of tourism business management in the
perspective of tourism entrepreneur in Suratthani; and (2) to study the development of tourism business
in Suratthani. This research utilized a mixed- method approach in the sequential explanatory design.
There were 385 samples of small and medium tourism entrepreneur in Suratthani. Data were collected
by using questionnaires conducting focus group discussion and in-depth interview. The study found that
the problem of the tourism business in Surat Thani. The opportunities of the tourism business in zone 1 2 and zone 3 - 4 were the opening of the AEC and the expansion of trade respectively. The factor that
hindered of tourism business in zone 1 - 2 were the global warming and environmental problems, as
zone 3 – 4 environmental problems and global warming. The tendency of the tourism business in Surat
Thani were to invest the area, trade direction, new business, tourism business trends, and the
development of tourism. It was found that most entrepreneurs felt that the trend was moderate to high
level. The study found that the development of tourism business in Suratthani to enhance the
competitiveness of tourism entrepreneur as follows: (1) developing knowledge of entrepreneurship
related to business management, marketing, human resources management and cost management for
stabilizing the organization; (2) developing a network of entrepreneurs of each type of business classifying
according to zones to establish bargaining power; and (3) developing business partners to create a
network to link trade between zones and provinces allowing entrepreneurs to increase their service
potential, reduce operating costs by sharing resources, and create marketing opportunities.
Keywords: Tourism Business, Entrepreneur, Suratthani
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บทนํา
การทองเที่ ยวเปนอุตสาหกรรมที่ มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียและ
อาเซียนตางกําหนดกลยุทธทางการตลาด โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการในการชวงชิงสวนแบง
ตลาดท อ งเที่ ย วโลก เพื่ อ ดึ ง นั ก ท อ งเที่ ย วทั่ ว โลกเข า มาท อ งเที่ ย วในประเทศตนเพิ่ ม มากขึ้ น โครงสร า งพื้ น ฐานที่ ดี
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ และบุคลากรภาคการทองเที่ยวมีศักยภาพดวยแลว เปนปจจัยสําคัญที่จะชวยผลักดัน
ใหเกิดขอไดเปรียบในการแขงขันและสามารถพัฒนาการทองเที่ยวใหเติบโตไดอยางมั่นคง (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา,
2558) ภาพรวมการทองเที่ยวของประเทศไทยป 2558 พบวามีนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางมาเที่ยวไทยมากถึง 29.88 ลาน
คน ขยายตัว 20.44% สรางรายได 1.44 ลานลานบาทขยายตัว 23.53% ถือวามีการเติบ โตสูงที่สุดเปนประวัติการณ โดย
เพิ่มขึ้นจากป 2557 มากถึง 2.7 แสนลานบาท สวนการเดินทางเที่ยวภายในประเทศ จากขอมูลเบื้องตน ประเมินวาคนไทย
เดินทางเที่ยวในประเทศ138.8 ลานคน-ครั้ง สรางรายได 7.9 แสนลานบาท สงผลใหในป 2558 ประเทศไทยมีรายไดจากการ
ทองเที่ยวอยูที่2.23 ลานลานบาท สูงกวาเปาหมายที่วางไว 2.20 ลานลานบาท ซึ่งเกินกวาเปาหมายที่วางไว 3 หมื่นลานบาท
(http://www.thansettakij.com, 2559) ในป 2558 ธนาคารแหงประเทศไทยไดรายงานสถานการณการทองเที่ยวฝงอาว
ไทย จังหวัดสุราษฎรธานีข ยายตัวในอัตราที่ เพิ่มขึ้น มีนักทองเที่ยวตางประเทศเดินทางผานตรวจคนเขาเมืองสุร าษฎรธานี
เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 23.9 เปน การเพิ่มขึ้นจากนักทองเที่ยวจีนรอยละ 71.3 นักทองเที่ยวออสเตรเลียและ
รัสเซียรอยละ 21.0 และ 104.2 ตามลําดับ สอดคลองกับจํานวนเที่ยวบินระหวางประเทศและผูโดยสารระหวางประเทศผาน
ทาอากาศยานสุร าษฎรธานีเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 8.3 และ 48.9 ตามลํ าดับ (ธนาคารแหงประเทศไทย,
2559) ทั้งนี้ศักยภาพทางดานการทองเที่ยวของจังหวัดสุราษฎรธานียังสามารถพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคาของสินคาและบริการที่
เกี่ยวกับการทองเที่ยวไดอยางตอเนื่อง ซึ่งสิ่งที่ตองพัฒนาเพิ่มเติม เชน สถานที่จัดงานนิทรรศการ ควรมีที่พักอยูในบริเวณใกลๆ
กัน รวมถึงการสงเสริมเพิ่มมูลคาอาหารทะเลของจังหวัดสุราษฎรธานีไปพรอมกันดวย เพื่อใหนักทองเที่ยวไดมีทางเลือกในการ
ทองเที่ยวมากขึ้น การดําเนินงานที่ควรจัดทําเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่เมืองสุราษฎรธานี ไดแก การสรางศูนยบริการ
นักทองเที่ยวแบบครบวงจร โดยใหบริการที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการทองเที่ยว เชน รับจองตั๋วรถ จองโรงแรม พรอมทั้งขอมูล
ตางๆ ทั้งสถานที่ทองเที่ยวตางๆ สถานที่แลกเปลี่ยนเงินตรา ศูนยกลางคมนาคม รถนําเที่ยวรถรับจาง รานหนังสือ รานอาหาร
เปนตน การปรับปรุงระบบขนสงมวลชนใหมีสถานที่รวมรถนําเที่ยว รถรับจางเพื่อรวบรวมและกระจายนักทองเที่ยวออกไปยัง
สถานที่ทองเที่ยวตางๆ และการปรับปรุ งเรือโดยสารเฟอรรี่ โดยขอความรวมมือจากผูประกอบการในเรื่องของการบริหาร
จัดการความปลอดภัย ในทรัพย สินของนักท องเที่ยวและการปรับ ปรุง ความสะอาดบริ เวณเรือ การวางยุท ธศาสตร เสนทาง
ทองเที่ยวใหม และการพัฒนาเขาสก โดยเปนการทองเที่ยวเชื่อมเสนทางภาคใตฝงตะวันตกและตะวันออก เสนทาง ภูเก็ต –
สุราษฎรธานี – กระบี่ และมีการขายแพ็คเกจการทองเที่ยว และมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการจะชวยใหการทองเที่ยวใน
จังหวัดสุราษฎรธานีคึกคักมากขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2556)
ศักยภาพด านการท องเที่ ย วของจัง หวัด สุ ร าษฎร ธานีเ ป นส วนสํ าคั ญ ที่ ทํ าใหนักท องเที่ ย วมาเที่ ย วที่ จัง หวัด
สุราษฎรธานี ซึ่งสงผลตอการดําเนินงานของผูประกอบการ เนื่องจากจังหวัดสุราษฎรธานีมีทรัพยากรทองเที่ยวทางทะเลที่
สวยงามระดับโลก และทรัพยากรทองเที่ยวทางบกที่เปนที่นิยมมากขึ้น เชน อุทยานแหงชาติเขาสก เขื่อนรัชประภา และเมือง
ประวัติศาสตร / วัฒนธรรม สวนโมกขพลาราม ซึ่งปจจุบันนี้รายไดหลักของการทองเที่ยวในจังหวัดสุราษฎรธานีกระจุกตัวใน
แหลงทองเที่ยวหลักทางทะเล ประเด็นในการพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดสุราษฎรธานีเพื่อเพิ่มศักยภาพดานการทองเที่ยว
ถือเปนฟนเฟองสําคัญในการสรางมูลคาเศรษฐกิจใหแกจังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งจังหวัดสุราษฎรธานีนับวาเปนจังหวัดที่มีรายได
จากการทองเที่ยวมากเปนอันดับ 3 ของภาคใต (รายไดรอยละ 80 เปนของเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเตา) รองจากภูเก็ต
และกระบี่ เมื่อพิจารณาจากปจจัยพื้นฐานทางกายภาพ ไมวาจะเปนแหลงวัฒนธรรมอาณาจักรศรีวิชัย สวนโมกขพลารามที่
ชาวตางชาติจํานวนมากตองการเดินตามรอยของทานพระพุทธทาส เขื่อนรัชชประภา ที่ขึ้นชื่อวาเปนกุยหลินเมืองไทย อาหาร
ทะเลที่มีคุณภาพ สินคา OTOP ระดับหาดาวจํานวนมาก จากตัวอยางที่กลาวมาขางตนนั้น จังหวัดสุราษฎรธานีนาจะมีโอกาส
ในการสรางรายไดจากการทองเที่ยวไดมากกวาที่เปนอยู สภาพปญหาของการทองเที่ยว ซึ่งเรามีศักยภาพทางดานกายภาพสูง
มาก แตมีคุณภาพในการสรางมูลคาคอนขางนอย อาจจะเกิด ขึ้นจากปจจัยใดก็ตาม แตปญหาหนึ่งที่เห็นไดชัดเจน คือ ขาด
การบู ร ณาการด า นการท องเที่ ย ว หรื ออาจจะพู ด ได วาผู รั บ ผิ ด ชอบไม ไ ด ม องภาพของการท องเที่ ย วในลั กษณะองค ร วม
(Holistic) ไมมีหนวยงานที่ทําหนาที่ทางดานการตลาด ที่มองการทองเที่ยวแบบองครวมตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา ถึงแมจะมี
บริษัททัวร บริษัทนําเที่ยวอยูบาง แตก็ยังมีการสรางมูลคาเพิ่มที่นอยมากเมื่อเทียบกับศักยภาพของจังหวัดสุราษฎรธานี ทั้งนี้
ศักยภาพทางดานการทองเที่ยวของจังหวัดสุราษฎรธานียังสามารถพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคาของสินคาและบริการที่เกี่ยวกับการ
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ทองเที่ยวไดอยางตอเนื่อง ซึ่งสิ่งที่ตองพัฒนาเพิ่มเติม เชน สถานที่จัดงานนิทรรศการควรมีที่พักอยูในบริเวณใกลๆ กัน รวมถึง
การสงเสริมเพิ่มมูลคาอาหารทะเลของจังหวัดสุราษฎรธานีไปพรอมกันดวย เพื่อใหนักทองเที่ยวไดมีทางเลือกในการทองเที่ยว
มากขึ้ น การดํ าเนิน งานที่ ค วรจัด ทํ าเพื่ อ ส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ เ มื องสุ ร าษฎร ธ านี ได แ ก การสร างศู นย บ ริ การ
นักทองเที่ยวแบบครบวงจร โดยใหบริการที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการทองเที่ยว เชน รับจองตั๋วรถ จองโรงแรม พรอมทั้งขอมูล
ตางๆ ทั้งสถานที่ทองเที่ยว สถานที่แลกเปลี่ยนเงินตรา ศูนยกลางคมนาคม รถนําเที่ยว รถรับจาง รานอาหาร เปนตน การ
ปรับปรุ งระบบขนสงมวลชนใหมีสถานที่รวมรถนําเที่ยว รถรับจางเพื่อรวบรวมและกระจายนักทองเที่ยวออกไปยัง สถานที่
ทองเที่ยวตางๆ และการปรับปรุงเรือโดยสารเฟอรรี่โดยขอความรวมมือจากผูประกอบการในเรื่องของการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยในทรัพยสินของนักทองเที่ยวและการปรับปรุงความสะอาดบริเวณทาเรือ การวางยุทธศาสตรเสนทางทองเที่ยวใหม
และการพัฒนาเขาสก โดยเปนการทองเที่ยวเชื่อมเสนทางภาคใตฝงตะวันตกและตะวันออก จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน
ทําใหผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาสภาพปญหาในการจัดการธุรกิจทองเที่ยวผานมุมมองของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมดานการทองเที่ยวเพื่อคนหาแนวทางในการพัฒนาธุรกิจการทองเที่ยวในจังหวัดสุราษฎรธานี
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาในการจัดการธุรกิจทองเที่ยวในมุมมองของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ดานการทองเที่ยวในจังหวัดสุราษฎรธานี
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาธุรกิจการทองเที่ยวในจังหวัดสุราษฎรธานี
ระเบียบวิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบผสานวิธี ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมดานการทองเที่ยวในจังหวัดสุราษฎรธานี ระหวางพฤษภาคม – มิถุนายน 2559 โดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ ใช ในการวิจัย ครั้ง นี้ ได แก ผู ประกอบการธุร กิจขนาดกลางและขนาดยอมด านทองเที่ย วในจังหวัด
สุราษฎรธานี โดยแบงพื้นที่ในการศึกษาขอมูลออกเปน 4 โซน คือ โซน 1 เกาะสมุย โซน 2 เกาะพะงัน เกาะเตา โซน 3 เขาสก
และเขื่อนรัชชประภา รวมอําเภอบานตาขุน อําเภอพนม อําเภอคีรีรัฐนิคม โซน 4 ในเมืองสุราษฎรธานี รวมถึง อําเภอพุนพิน
อําเภอทาฉาง อําเภอไชยา อําเภอบานนาสาร อําเภอวิภาวดี อําเภอดอนสัก ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนชัด จึงไดกําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณของ W.G. Cochran โดยกําหนดระดับคาความเชื่อมั่นรอยละ 95 และระดับคาความ
คลาดเคลื่อนรอยละ 5 ซึ่งจากการคํานวณไดขนาดของกลุมตัวอยางอยางนอยจํานวน 384 ตัวอยาง จึงจะสามารถประมาณคา
รอยละโดยมีความผิด พลาดไมเ กินร อยละ 5 ที่ระดั บความเชื่ อมั่นรอยละ 95 ผูวิจัยจึง ใชขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 385
ตัวอยาง โดยไดแบงผูประกอบการออกเปน 5 กลุม ไดแก (1) ผูประกอบการที่พัก จํานวน 100 ตัวอยาง (2) ผูประกอบการ
รานอาหาร จํานวน 100 ตัวอยาง (3) ผูประกอบการของที่ระลึก จํานวน 100 ตัวอยาง (4) ผูประกอบการธุรกิจขนสง จํานวน
40 ตัวอยาง และ (5) ผูประกอบการที่เกี่ยวของกับธุรกิจทองเที่ยว จํานวน 45 ตัวอยาง มีวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางของ
ผูประกอบการแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ (1) คัดเลือกกลุมตัวอยางจากผูประกอบการที่เปนสมาชิกของหอการคา จังหวัดสุ
ราษฎรธานี สมาชิกของสมาคม ชมรม ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในจังหวัดสุราษฎรธานี (2) คัดเลือกจากผูประกอบการที่มีชื่อ
จดทะเบียนนิติบุคคลตามฐานขอมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา จังหวัดสุราษฎรธานี และ (3) คัดเลือกจากผูประกอบการที่มี
ที่ตั้งถาวรในการประกอบธุรกิจ และเปนธุรกิจที่รองรับนักทองเที่ยว สวนการวิจัยเชิงคุณภาพไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยการ
ประชุม กลุมยอย และการสั มภาษณเชิงลึ ก ผูประกอบการที่เ ปนสมาชิกของหอการคา สมาคม หรือชมรมเกี่ยวของกับการ
ทองเที่ ย วในจัง หวัด สุ ราษฎรธานี หรื อเป นผู ประกอบการที่ ทํ าธุร กิจเกี่ย วกับ การท องเที่ ย วในจัง หวัด สุ ราษฎรธานีมาเป น
ระยะเวลาเกินกวา 5 ป จํานวน 35 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาเชิงปริมาณไดใชแบบสอบถามซึ่งแบงเปน 4 หมวด ประกอบดวย หมวดที่ 1 ปจจัยที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจ หมวด
ที่ 2 แนวโนมและการระบุตัวชี้วัดสถานการณในพื้นที่ หมวดที่ 3 ความเห็นตอทิศทางการทองเที่ยวและการบริการที่รองรับ
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นักทองเที่ยว หมวดที่ 4 ปญหา/อุปสรรค และความตองการของผูประกอบการ นอกจากนี้ยังใชการประชุมกลุมยอยและการ
สัมภาษณผูประกอบการดวยประเด็นที่เกี่ยวกับ (1) สถานการณโดยทั่วไปของการทองเที่ยวในพื้นที่ (2) ปจจัยแหงความสําเร็จ
ของธุรกิจทองเที่ยว (3) ทิศทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเพื่อรองรับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางชาติ ในประเด็นเกี่ยวกับ
ทรั พยากรมนุษย เงิ นลงทุ น การบริห ารจัดการ การตลาด และประเด็นอื่นๆ (4) ปจจัย ที่ส งเสริ มใหธุรกิจการทองเที่ย วมี
ศักยภาพมากขึ้น (5) ความตองการในการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ (6) ปญหาตางๆ ที่สงผลตอการดําเนินงานของ
ธุรกิจ เชน ดานความปลอดภัยของนักทองเที่ยว การจัดการขนสง การประชาสัมพันธที่หลากหลายและทั่วถึง การบริการศูนย
ขอมูลขาวสารแกนักทองเที่ยว เปนตน
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผู วิจั ย ได ทํ าการเก็บ รวบรวมข อ มู ล ผู ป ระกอบการธุ ร กิจ ขนาดกลางและขนาดย อ มด านท องเที่ ย วในจัง หวั ด
สุราษฎรธานีในชวงระหวางพฤษภาคม – มิถุนายน 2559
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดวิเคราะหข อมูลจากแบบสอบถามโดยใชสถิติ เชิงพรรณนา ไดแ ก คาร อยละ สวนข อมูลที่ ไดจากการจัด
ประชุมกลุมยอยและการสัมภาษณเชิงลึกใชวิธีการวิเคราะหขอมูลแบบการวิเคราะหเชิงเนื้อหา โดยไดแบงการวิเคราะหขอมูล
เปน 2 กลุม คือ (1) โซน 1 เกาะสมุย และโซน 2 เกาะพะงัน เกาะเตา และ (2) โซน 3 เขาสก และเขื่อนรัชชประภา รวมอําเภอ
บานตาขุน อําเภอพนม อําเภอคีรีรัฐนิคม และโซน 4 ในเมืองสุราษฎรธานี รวมถึง อําเภอพุนพิน อําเภอทาฉาง อําเภอไชยา
อําเภอบานนาสาร อําเภอวิภาวดี อําเภอดอนสัก เนื่องจากโซน 1 และ โซน 2 มีสภาพภูมิประเทศที่เปนเกาะเหมือนกัน สวนโซน
3 และ โซน 4 มีสภาพภูมิประเทศเปนแผนดินใหญ มีการคมนาคที่สะดวกและพื้นที่ติดตอกัน
ผลการวิจัย
ภาพรวมของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมดานทองเที่ยวในจังหวัดสุราษฎรธานี
โซนที่ 1 เกาะสมุย
- ผูประกอบการที่พัก โรงแรมบนเกาะสมุยมีตั้งแตระดับ 3 – 6 ดาว ตั้งอยูบนหาดเฉวง หาดละไม และหาดอื่นๆ
ทั่วไป และยังมีที่พักประเภทรีสอรทไวบริการนักทองเที่ยว การพักของนักทองเที่ยวมีทั้งพักผอนในระยะยาว และทองเที่ยว
ตามแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ สวนใหญเปนนักทองเที่ยวตางชาติจากตะวันตกมากกวาเอเชีย
- ผูประกอบการรานอาหาร มีรานอาหารหลากหลายรูปแบบใหนักทองเที่ยวไดเลือกชิม มีทั้งอาหารทะเล อาหาร
พื้นบาน โดยเฉพาะที่ตลาดโตรุงหนาทอนที่จําหนายอาหารพื้นบานหลากหลายชนิด นอกจากนี้ยังมีรานอาหารนานาชาติยอด
นิยม ทั้ง อาหารอิตาเลี่ยน อาหารฝรั่งเศส อาหารเกาหลี อาหารญี่ปุน เบเกอรี่ และไอศกรีมโฮมเมด รวมทั้ง อาหารทะเลทะเล
ในสไตลตะวันตก ที่ตั้งอยูบนหาดเฉวง และ หาดละไม ทั้งสองหาดนี้เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวตางชาติ จึงมีรานชื่อดังใหเลือก
ชิมนับรอยราน ทั้งที่เปน ผับ บาร รานอาหารบรรยากาศหรูในโรงแรมชั้นหนึ่ง และรานอาหารทันสมัยริมทะเล
- ผูประกอบการของที่ระลึก สวนใหญจําหนายเสื้อผา ของแตงบาน ผลิตภัณฑจากมะพราว สินคาแฟชั่น ตั้งราน
ขายอยูบริเวณริมถนนรอบเกาะ หาดเฉวง หาดละไม หาดอื่นๆ และสนามบิน
- ผูประกอบการธุรกิจขนสง เปนธุรกิจเรือขามฝาก เรือเร็ว ธุรกิจนําเที่ยว จัดเสนทางการทองเที่ยวมีรถและไกด
ไวบริการนักทองเที่ยว
- ผูประกอบการที่เกี่ยวของกับธุรกิจทองเที่ยว ไดแก ฟารมผีเสื้อ ปางชาง พิพิธภัณฑสัตวน้ําสมุย และสวนเสือ
ศูนยลิงสมุย สนามเอทีวี สนามกอลฟ ปนหนาผา เปนตน ซึ่งนักทองเที่ยวอเมริกัน ยุโรป จะชื่นชอบกิจกรรมเยี่ยมชมธรรมชาติ
และผจญภัย
โซนที่ 2 เกาะพะงัน เกาะเตา
- ผูประกอบการที่พัก โรงแรมบนเกาะพะงันและเกาะเตามีตั้งแตระดับ 3 – 5 ดาว กระจายอยูบริเวณชายหาด
รอบเกาะ และยังมีที่พักประเภทรีสอรทไวบริการนักทองเที่ยว
- ผูประกอบการรานอาหาร บนเกาะพะงันมีทั้งอาหารทะเล อาหารนานาชาติ ผับ บาร ริมหาดโดยเฉพาะในชวง
ฟูลมูลปารตี้ ตามรานอาหารตางๆ จะจัดอาหารเปนชุด หลายราคาตั้งแตถูกไปจนแพง โซนอาหารที่คึกคักของเกาพะงัน ไดแก
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บริเวณทองศาลา ซึ่งเปนศูนยกลางของการติดตอ และหาดริ้น ซึ่งเปนสถานที่จัดฟูลมูน ปารตี้ สวนเกาะเตา แมจะเปนเกาะ
เล็กๆ แตก็มีชื่อเสียงสําหรับนักดําน้ําทั่วโลก ซึ่งมีโซนอาหารหลากหลายประเภทหลายสไตล ทั้งรานอาหารแบบไทยๆ ที่ถึงรส
ถึงเครื่อง หรือซีฟูดรสเยี่ยมในสไตลกันเอง รานกาแฟและอาหารเชาเพื่อสุขภาพ รานอาหารนานาชาติริมทะเลที่แสนหรูหราที่
นักทองเที่ยวสามารถนั่งชิมไวนชมแสงจันทรไดไมรูเบื่อ โซนอาหารที่แสนคึกคักของเกาะเตาตั้งอยูบริเวณหาดทรายรี และหาด
โฉลงบานเกา
- ผูป ระกอบการของที่ ระลึ ก สวนใหญจําหนายเสื้อผา ของแต งบ าน ผลิ ตภั ณฑจากมะพราว ตั้ งร านขายอยู
บริเวณริมถนนรอบเกาะ
- ผูประกอบการธุรกิจขนสง เปนธุรกิจเรือขามฝาก เรือเร็ว ธุรกิจนําเที่ยว จัดเสนทางการทองเที่ยวมีรถและไกด
ไวบริการนักทองเที่ยว
- ผู ป ระกอบการที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ธุ ร กิ จ ท อ งเที่ ย ว ได แ ก ผู ป ระกอบการที่ นํ า นั ก ท อ งเที่ ย วดํ า น้ํ า ผจญภั ย
เดินปา เปนตน
โซนที่ 3 เขาสก และเขื่อนรัชชประภา รวมอําเภอบานตาขุน อําเภอพนม อําเภอคีรีรัฐนิคม
- ผูป ระกอบการที่พั ก ที่ พักส วนใหญ เป นรีส อร ท ตั้ ง อยู บริ เ วณอุทยานแหง ชาติ เขาสกและเขื่ อนรั ชชประภา
นอกจากนี้ยังมีแพที่พักตั้งอยูในเขื่อนรัชชประภาอีกเปนจํานวนมาก
- ผู ป ระกอบการร านอาหาร ในโซนที่ 3 เป นประเภทร านอาหารพื้ นบ าน เมนูชื่ อดั ง ได แ ก “ปลาแม น้ํา ”
โดยเฉพาะรอบบริเวณเขื่อนรัชชประภา ซึ่งเปนบริเวณทาปลา จะมีชาวประมงนําปลาน้ําจืดสดๆ ที่เพิ่งจับไดมาจําหนายและ
รานอาหารนํามาประกอบอาหารด วยปลาสดๆ ให ลู กค า จุดเด นของร านอาหารในโซนนี้ อยู ที่ ค วามสดสะอาดของปลา
หลากหลายชนิด และรสชาติแบบพื้นเมืองปกษใตของแท
- ผูประกอบการของที่ระลึก เปนของที่ระลึกจากชาวบานที่ทําสินคาหัตถกรรม เชน กระเปาสาน ของที่ระลึก
ของที่พัก เชน เสื้อยืดสกรีนสุราษฎรธานี และของฝากประเภทอาหาร
- ผู ป ระกอบการธุ ร กิจขนส ง ประกอบด วย ผู ป ระกอบการรถโดยสารขนส ง ขนาดเล็ ก ผู ป ระกอบการเรื อ
ผูประกอบการรถตู
- ผู ป ระกอบการที่ เ กี่ ย วข องกับ ธุร กิจท องเที่ ย ว ได แ ก ปางช า ง ป นหนา ผา เดิ นป า ล องแกง ล องเรื อ ซึ่ ง
นักทองเที่ยวสวนใหญเปนชาวตะวันตกที่ชอบธรรมชาติและการผจญภัย
โซนที่ 4 ในเมืองสุราษฎรธานี รวมถึง อําเภอพุนพิน อําเภอทาฉาง อําเภอไชยา อําเภอบานนาสาร อําเภอวิภาวดี
อําเภอดอนสัก
- ผูประกอบการที่พัก ประกอบดวย โรงแรม 3 – 4 ดาว ในอําเภอเมือง สวนในอําเภออื่นๆ จะมีโรงแรมและรี
สอรทขนาดเล็ก รวมทั้งมีที่พักแบบโฮมสเตยและฟารมสเตย
- ผูป ระกอบการร านอาหาร ซึ่ง จะมี ร านอาหารที่ ห ลากหลาย ทั้ ง อาหารพื้ นบ าน ผั ด ไทไชยา ผั ด ไทท าฉาง
รานอาหารทะเลตั้งอยูบริเวณแหลมโพธิ์ (ไชยา) ปากน้ํา (เมือง) ปากน้ํา (กาญจนดิษฐ) อาหารทะเลที่ไดรับความนิยมไดแก กุง
แมน้ํา ปูทะเล แมงดาทะเล หอยนางรม หอยขาว และปลาตางๆ ซึ่งในตัวเมืองสุราษฎรธานียังมีตลาดศาลเจาและตลาดน้ํา ที่
เปนแหลงรวมของอาหารนานาชนิด รวมทั้งยังมีรานอาหารสไตลผับไวบริการนักทองเที่ยวอีกดวย
- ผูประกอบการของที่ระลึก ผลิตภัณฑจากธรรมชาติ เชน เครื่องจักสานกระจูด ผาไหมพุมเรียง เปนตน
- ผูประกอบการธุรกิจขนสง ประกอบดวย ผูประกอบการขนสงระหวางจังหวัด ระหวางทาเรือ สนามบิน รถไฟ
รวมถึงผูประกอบการเรือขามฝาก เรือเร็ว ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว
- ผูประกอบการที่เกี่ยวของกับธุรกิจทองเที่ยว ไดแก ฟารมหอยของเอกชน แหลงทองเที่ยวภูมิปญญาชาวบาน
เชน การผลิตน้ําตาลจากตนจาก ศูนยฝกลิงของเอกชน เปนตน
สภาพปญหาในการดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวในจังหวัดสุราษฎรธานี
จากการสํารวจขอมูลดวยแบบสอบถามพบวาลักษณะสภาพแวดลอมทางธุรกิจและการดําเนินงานของผูประกอบการ
ธุรกิจทองเที่ยวในจังหลัดสุราษฎรธานี ในโซน 1 เกาะสมุย และ โซน 2 เกาะพะงัน เกาะเตา มีลักษณะใกลเคียงกันมาก สวน
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โซน 3 เขาสก และเขื่อนรัชชประภา และ โซน 4 ในเมืองสุราษฎรธานี ก็มีลักษณะคลายคลึงกัน ดังนั้นจึงไดวิเคราะหผลของ
การศึกษาแบงเปน 2 กลุม ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามไดแสดงตามตารางที่ 1 - 4
ตารางที่ 1 ปจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ
ลําดับที่

ปจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ

ระดับผลกระทบ (รอยละ)
ไมมีผลกระทบ

อุปสรรค

โอกาส

โซน 1 และ โซน 2
1

การเปด AEC

28.31

25.90

45.78

2

การเคลื่อนยายแรงงานเสรี

33.73

26.51

39.76

3

การขยายตัวทางการคา

28.66

25.00

46.34

4

การเกิดปญหาสิ่งแวดลอม

25.61

49.39

25.00

5

การเกิดภาวะโลกรอน

19.02

57.06

23.93

โซน 3 และ โซน 4
1

การเปด AEC

24.43

8.52

67.05

2

การเคลื่อนยายแรงงานเสรี

55.37

16.38

28.25

3

การขยายตัวทางการคา

31.82

10.23

57.95

4

การเกิดปญหาสิ่งแวดลอม

24.51

70.10

5.39

5
การเกิดภาวะโลกรอน
21.97
67.05
10.98
ตาราง จาก 1 พบวาป จจัย ที่ มี ผ ลต อ การดํ าเนินธุร กิจด านการท องเที่ ย วของผู ป ระกอบการในแต ล ะโซน มี ทั้ ง ป จจัย ที่
ผูประกอบการสวนใหญเห็นวาเปนโอกาส เปนอุปสรรค และไมมีผลกระทบ ดังนี้
โซน 1 และโซน 2
ปจจัยที่เปนโอกาสตอการดําเนินธุรกิจ ไดแก (1) การขยายตัวทางดานการคา (2) การเปด AEC และ (3) การ
เคลื่อนยายแรงงานเสรี และ เชน การเปดดาน การสรางเสนทางเชื่อมโยง สวนปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจ ไดแก
(1) การเกิดปญหาสิ่ง แวดลอมเสื่อมโทรม เชน ปญหาขยะ น้ําเนาเสีย ฯลฯ และ (2) การเกิดภาวะโลกรอน สงผลตอความ
แปรปรวนสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ
โซน 3 และโซน 4
ปจจัยที่เปนโอกาสตอการดําเนินธุรกิจ ไดแก (1) การเปด AEC และ (2) การขยายตัวทางดานการคา เชน การเปด
ดาน การสรางเสนทางเชื่อมโยง ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจ ไดแก (1) การเกิดปญหาสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม เชน
ปญหาขยะ น้ําเนาเสีย ฯลฯ และ (2) การเกิดภาวะโลกรอน สงผลตอความ แปรปรวนสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ สวนปจจัยที่ไม
มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ ไดแก การเคลื่อนยายแรงงานเสรีใน AEC
ตารางที่ 2 แนวโนมของธุรกิจทองเที่ยวในจังหวัดสุราษฎรธานี
ลําดับที่

แนวโนมของธุรกิจทองเที่ยวใน
จังหวัดสุราษฎรธานี

ระดับแนวโนม (รอยละ)
แยลง/หดตัว/ลดลง

ปานกลาง

สูงขึ้น/เติบโตขึ้น

1595

โซน 1 และ โซน 2
1

การลงทุนในพื้นที่

9.26

46.30

44.44

2

ทิศทางการคาในพื้นที่

11.59

53.66

34.76

3

การเกิดธุรกิจใหมในพื้นที่

7.88

48.48

43.64

4

แนวโนมธุรกิจการทองเที่ยวในพื้นที่

12.58

46.54

40.88

5

การพัฒนาเรื่องแหลงทองเที่ยว

18.52

59.26

22.22

โซน 3 และ โซน 4
1

การลงทุนในพื้นที่

6.43

48.54

45.03

2

ทิศทางการคาในพื้นที่

7.34

47.46

45.20

3

การเกิดธุรกิจใหมในพื้นที่

7.34

47.46

45.20

4

แนวโนมธุรกิจการทองเที่ยวในพื้นที่

9.09

48.86

42.05

5

การพัฒนาเรื่องแหลงทองเที่ยว

10.80

59.09

30.11

จากตารางที่ 2 แนวโนมของธุรกิจทองเที่ยวในจังหวัดสุราษฎรธานีพบวาทั้ง 4 โซนมี แนวโนมดานการลงทุนในพื้นที่
ทิศทางการคาในพื้นที่ การเกิดธุรกิจใหมในพื้นที่ แนวโนมธุรกิจการทองเที่ยวในพื้นที่ และการพัฒนาเรื่องแหลงทองเที่ยวมี
แนวโนมที่สูงขึ้น ซึ่งทําใหเห็นวาผูประกอบการดานการทองเที่ยวสวนใหญยังเห็นวาธุรกิจทองเที่ยวยังเปนธุรกิจที่นาสนใจลงทุน
ในจังหวัดสุราษฎรธานี
ตารางที่ 3 การบริการรองรับนักทองเที่ยวดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก

ลําดับที่

การบริการรองรับนักทองเที่ยว
ดานโครงสรางพื้นฐานและ
สิ่งอํานวยความสะดวก

โซน 1 และ โซน 2

โซน 3 และ โซน 4

สภาพการบริการ (รอยละ)
เพียงพอ

ไมเพียงพอ

เพียงพอ

ไมเพียงพอ

1

การเดินทางเขาถึงแหลงทองเที่ยว

73.05

26.95

63.69

36.31

2

ความคลองตัวของการจราจร

75.88

24.12

60.37

39.63

3

ไฟฟาแสงสวาง

64.71

35.29

71.95

28.05

4

สัญญาณโทรศัพท

69.23

30.77

70.73

29.27

5

สัญญาณ wifi/internet/3G

62.87

37.13

51.52

48.48

6

ประปา

56.80

43.20

48.50

51.50

7

การกําจัดขยะและการรองรับขยะ

52.35

47.65

35.33

64.67

8

ปายบอกทางมีความชัดเจน

55.03

44.97

57.06

42.94

9

ที่จอดรถในแหลงทองเที่ยว

52.05

47.95

60.24

39.76
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10

หองน้ําในแหลงทองเที่ยว

49.10

50.90

57.49

42.51

11

การบริการขอมูลสําหรับนักทองเที่ยว

52.66

47.34

52.44

47.56

12

การรักษาความปลอดภัย

53.41

46.59

53.42

46.58

จากตารางที่ 3 การบริการรองรับนักทองเที่ยวดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในจังหวัดสุราษฎร
ธานีพบวาผูประกอบการทั้ง 4 โซน มีความเห็นวามีการบริการดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอ
ได แก การเดิ นทางเขาถึง แหล งท องเที่ ยว ความคล องตัวของการจราจร ไฟฟาแสงสวาง สั ญญาณโทรศั พ ท และสั ญญาณ
wifi/internet/3G ซึ่งจะพบวาด านสัญ ญาณ wifi/internet/3G ในโซน 3 และ โซน 4 มีค าของความเห็นวาไม เพี ยงพอ
คอนขางสูง เนื่องจากในโซน 4 เขาสก และเขื่อนรั ชชประภา สภาพภูมิประเทศบางพื้นที่เปนภูเขา อีกทั้งยังมีการทําธุรกิจ
ทองเที่ยวบริเวณเขื่อนรัชชประภา จึงทําใหการบริการของเอกชนในการติดตั้งเสาสัญญาณยังไมครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ สวนการ
บริการดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ยังไมคอยเพียงพอ ไดแก ประปา การกําจัดขยะและการรองรับขยะ
ปายบอกทางมีความชัดเจน ที่จอดรถในแหลงทองเที่ยว หองน้ําในแหลงทองเที่ยว การบริการขอมูลสําหรับนักทองเที่ยว และ
การรักษาความปลอดภัย
ตารางที่ 4 ปญหา/อุปสรรคและความตองการของผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว
ลําดับ
ที่

ปญหา/อุปสรรคและความตองการ
ของผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว

โซน 1 และ โซน 2
โซน 3 และ โซน 4
ระดับปญหา (รอยละ)
มี
มีมาก
ไมมี
มี
มีมาก ไมมี

ปญหาดานการแขงขัน/ตนทุน/การจัดการ
1

ปญหาการแขงขันทางการคาเพิ่มมากขึ้น

25.58

53.49

20.93

16.67

75.29

8.05

2

ปญหาตนทุนในการดําเนินธุรกิจสูงขึ้น

22.89

52.41

24.70

20.00

71.43

8.57

3

ขาดแคลนบุคลากรที่มคี วามรู ความสามารถเฉพาะดาน

35.54

45.18

19.28

52.84

39.77

7.39

4

ปญหาดานการไมเทาเทียมกันของการศึกษาในตัวลูกจาง

49.70

41.32

8.98

63.13

30.17

6.70

5

ปญหาดานโทรคมนาคมหรือการติดตอสื่อสาร

50.60

39.76

9.64

62.79

32.56

4.65

6

ปญหาดานไฟฟา / แหลงน้ําจืด / การกําจัดขยะ

40.48

36.31

23.21

51.70

32.95

15.34

7

ปญหาดานการคมนาคมขนสง

46.99

44.58

8.43

53.98

27.84

18.18

8

ขาดการสงเสริมและประชาสัมพันธการทองเที่ยว

43.71

38.32

17.96

53.29

22.16

24.55

ปญหาดานกฎระเบียบ/ภาษี
9

ปญหาดานภาษีการคา

58.08

31.74

10.18

69.54

28.16

2.30

10

ปญหาดานภาษีเทศบาล หรือภาษีสวนทองถิ่น

60.24

34.34

5.42

71.43

26.29

2.29

ปญหาแวดลอม เศรษฐกิจ/การเมือง/สังคม
11

ปญหาดานการขนสง

53.89

39.52

6.59

67.43

32.00

0.57

12

ปญหาดานกฎหมายขอบังคับในการวาจาง

62.87

28.74

8.38

68.75

30.68

0.57
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13

ปญหาดานการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือลิขสิทธิ์

59.77

31.03

9.20

70.45

28.41

1.14

14

ปญหาดานการตรวจสอบทางบัญชี

68.45

27.98

3.57

72.16

26.70

1.14

15

ปญหาดานเศรษฐกิจไมดี/กําลังซื้อของลูกคาลดลง

34.55

33.33

32.12

44.32

43.18

12.50

16

ปญหาดานตนทุนทางการเงิน เชน ดอกเบี้ยเงินกู

46.51

31.98

21.51

50.86

40.00

9.14

17

ปญหาดานสถานการณทางการเมืองระดับประเทศ

44.91

35.93

19.16

58.29

31.43

10.29

18

ปจจัยรายลอมรอบตัว อาทิ เงินเฟอ ขาวของแพงขึ้น

31.14

40.72

28.14

9.66

73.86

16.48

19

ปญหาการคอรรัปชั่นที่สงผลตอการประกอบธุรกิจ

36.14

38.55

25.30

20.00

68.57

11.43

20

ปญหาดานอาชญากรรมตางๆ ในทองถิ่น

43.90

35.37

20.73

19.77

74.01

6.21

21

ปญหาดานการขยายพื้นที่/ที่ดินทําธุรกิจใหม

47.56

37.80

14.63

26.44

67.82

5.75

ตารางจาก 4 พบวาปญหา/อุปสรรคและความตองการของผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวในแตละโซนมี ดังนี้
โซน 1 และโซน 2
มีปญหา – มีปญหามาก ระดับมากกวารอยละ 60 ไดแก ปญหาการแขงขันทางการคาเพิ่มมากขึ้น ปญหาตนทุน
ในการดําเนินธุรกิจสูงขึ้น ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความสามารถเฉพาะดาน ปจจัยรายลอมรอบตัว อาทิ เงินเฟอ ขาวของ
แพงขึ้น ปญหาการคอรรัปชั่นที่สงผลตอการประกอบธุรกิจ
มีปญหา – มีปญหามาก ระดับมากกวารอยละ 40 - 60 ไดแก ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู ความสามารถเฉพาะ
ดาน ปญหาดานการไม เทาเทียมกันของการศึ กษาในตัวลูกจาง ปญหาดานโทรคมนาคมหรือการติ ดตอสื่อสาร ปญหาดาน
โทรคมนาคมหรือการติดตอสื่อสาร ปญหาดานไฟฟา / แหลงน้ําจืด / การกําจัดขยะ ปญหาดานการคมนาคมขนสง ขาดการ
สงเสริมและประชาสัมพันธการทองเที่ยว ปญหาดานภาษีการคา ปญหาดานการขนสง ปญหาดานเศรษฐกิจไมดี/กําลังซื้อของ
ลูกคาลดลง ปญหาดานตนทุนทางการเงิน เชน ดอกเบี้ยเงินกู ปญหาดานสถานการณทางการเมืองระดับประเทศ ปจจัยราย
ลอมรอบตัว อาทิ เงินเฟอ ขาวของแพงขึ้น ปญหาการคอรรัปชั่นที่สงผลตอการประกอบธุรกิจ ปญหาดานอาชญากรรมตางๆ
ในทองถิ่น ปญหาดานการขยายพื้นที่/ที่ดินทําธุรกิจใหม
มีปญหา – มีปญหามาก ระดับนอยกวาหรือเทากับรอยละ 40 ไดแก ปญหาดานภาษีเทศบาล หรือภาษีสวน
ทองถิ่น ปญหาดานกฎหมายขอบังคับในการวาจาง ปญหาดานการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือลิขสิทธิ์ ปญหาดานการ
ตรวจสอบทางบัญชี
โซน 3 และโซน 4
มีปญหา – มีปญหามาก ระดับมากกวารอยละ 60 ไดแก ปญหาการแขงขันทางการคาเพิ่มมากขึ้น ปญหาตนทุน
ในการดําเนินธุรกิจสูงขึ้น ปจจัยรายลอมรอบตัว อาทิ เงินเฟอ ขาวของแพงขึ้น ปญหาการคอรรัปชั่นที่สงผลตอการประกอบ
ธุรกิจ ปญหาดานอาชญากรรมตางๆ ในทองถิ่น ปญหาดานการขยายพื้นที่/ที่ดินทําธุรกิจใหม
มีปญหา – มีปญหามาก ระดับมากกวารอยละ 40 - 60 ไดแก ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู ความสามารถเฉพาะ
ดาน ปญหาดานไฟฟา / แหลงน้ําจืด / การกําจัดขยะ ปญหาดานการคมนาคมขนสง ขาดการสงเสริมและประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยว ปญหาดานเศรษฐกิจไมดี/กําลังซื้อของลูกคาลดลง ปญหาดานตนทุนทางการเงิน เชน ดอกเบี้ยเงินกู ปญหาดาน
สถานการณทางการเมืองระดับประเทศ
มีปญหา – มีปญหามาก ระดับนอยกวาหรือเทากับรอยละ 40 ไดแก ปญหาดานการไมเทาเทียมกันของการศึกษา
ในตัวลูกจาง ปญหาดานโทรคมนาคมหรื อการติดตอสื่อสาร ปญหาดานภาษีการค า ปญหาดานภาษีเทศบาล หรือภาษีสวน
ทองถิ่น ปญหาด านการขนสง ป ญหาดานกฎหมายขอบังคั บในการวาจาง ปญหาดานการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรื อ
ลิขสิทธิ์ ปญหาดานการตรวจสอบทางบัญชี
จากการศึกษาพบวาผูประกอบการในโซน 1 และโซน 2 มีความสามารถในการประกอบธุรกิจที่สูงมาก เนื่องจากทั้ง
สองโซนเปนแหลงทองเที่ยวที่มีนักทองเที่ยวหลั่งไหลมาจากทุกมุมโลก ดวยแรงดึงดูดจากธรรมชาติที่สวยงาม โดยผูประกอบการ
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ไดทําตลาดตางประเทศรวมกับสมาคมตางๆ ตลอดทั้งป เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน โดยเฉพาะผูประกอบการโรงแรม จะมี
การศึกษาขอมูลทางการตลาดอยูตลอดเวลา ซึ่งพบวานักทองเที่ยวที่จะเดินทางมาเกาะสมุยจะเปนกลุมนักทองเที่ยวที่ตองการ
มาเที่ยวเกาะโดยเฉพาะและจะเดินทางโดยเครื่องบินตรงมายังเกาะสมุย และจะไมนั่งเครื่องบินมาลงที่สนามบินสุราษฎรธานี
เนื่องจากจะเสียเวลาในการเดินทางถึงประมาณ 5 ชั่วโมง ผูประกอบการสวนใหญเห็นวาการพัฒนาแหลงทองเที่ยวของภาครัฐใน
พื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี ไมไดมีสวนกระตุนใหเกิดการลงทุน เนื่องจากหนวยงานภาครัฐมีขอจํากัดในการบริหารจัดการ การ
จัดสรรงบประมาณ และขาดความชัดเจนในเชิงนโยบาย จังหวัดสุราษฎรธานีไดจัดบริการที่รองรับนักทองเที่ยวอยูในระดับที่
เพียงพอตอการบริการนักทองเที่ยว แตยังขาดการดูแลระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ หรือมีการดําเนินงานของธุรกิจ
ตางๆ ที่ผิดกฎหมาย เชน มีรถตูเถื่อนวิ่งทับเสนทาง ไมมีหนวยงานหลักที่ดูแลและใหการรับรองในเรื่องของคุณภาพรานอาหาร
ซึ่งพบวาโซน 1 และ 2 ผูใหบริการที่สามารถสื่อสารและใหบริการแกนักทองเที่ยวตางชาติไดเปนอยางดี
สวนผูประกอบการในโซนที่3 และ 4 สวนที่เปนนักธุรกิจรุนบุกเบิกจะมีความสามารถในการดําเนินธุรกิจสูง และมี
สภาพการแขงขันสูงตามไปดวย จึงทําให ราคาของโรงแรมที่ พักในจังหวัดสุราษฎร ธานีคอนขางถูก เนื่องจากผูประกอบการ
แขงขันกันลดราคา ทั้งนี้จุดเดนของโซน 3 และ โซน 4 คืออาหารทะเล และแหลงวัฒนธรรม จึงทําใหนักทองเที่ยวสวนใหญเปน
คนไทย ทั้งที่มาเที่ยวในชวงวันหยุด และมาเที่ยวกับหนวยงานหรือองคกร
นอกจากนี้ยังพบวา ปจจัยที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจ ในโซน 1 และโซน 2 โดยมีปจจัยเชิงบวก ไดแก (1) มี
ทรัพยากรและธรรมชาติที่สวยงาม สมบูรณ และสะอาด (2) เปนแหลงมรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต และ (3) มีอาหารทะเลที่
อุดมสมบูรณ สวนปจจัยเชิงลบ ไดแก (1) การคมนาคมขนสงไปยังเกาะตางๆ (2) ปญหาดานการเมืองทองถิ่นกับการบริหาร
จัดการแหลงทองเที่ยว และ (3) สภาพสังคม การเมือง ปญหาอาชญากรรม สําหรับ โซน 3 และโซน 4 มีปจจัยเชิงบวก ไดแก (1)
มีทรัพยากรและธรรมชาติที่สวยงาม สมบูรณ และสะอาด (2) มีอาหารทะเลที่อุดมสมบูรณ (3) เปนแหลงมรดกทางวัฒนธรรม
ของภาคใต และ (4) คาใชจายในการทองเที่ยวไมสูง สวนปจจัยเชิงลบ ไดแก (1) ไมมีจุดเดนที่สําคัญในการดึงดูดนักทองเที่ยว
(2) ปญหาดานการเมืองทองถิ่นกับการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว และ (3) สภาพสังคม การเมือง ปญหาอาชญากรรม
จากการจั ด ประชุ ม กลุ ม ย อ ยและการสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก ผู ป ระกอบการด า นการท อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด
สุราษฎรธานี สามารถสรุปสภาพปญหาในการพัฒนาธุรกิจการทองเที่ยวในจังหวัดสุราษฎรธานี ไดดังนี้ (1) การแขงขัน
ดานราคา เนื่องจากผูประกอบการขนาดใหญที่มีมาตรฐานการ ใหบริการในระดับสูงกวา ลดราคาคาใชบริการลงจากเดิมมาก
ใกลเคียงกับผูประกอบการขนาดเล็ก ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของคูแขงขันมีมากขึ้น ทําใหเกิดการแยงชิงลูกคาขึ้น และการใช
กลยุทธปรับราคาคาใชบริการเปนสิ่งที่จูงใจผูบริโภคไดเปนอยางดี ประกอบกับการขาดขอมูลสําหรับตัดสินใจ เชน การขาด
ขอมูล Demand - Supply ทําใหนักลงทุนสนใจเขาลงทุนในธุรกิจการใหเชาที่พักแรม รานอาหารเพิ่มขึ้น (2) แนวทางการ
สงเสริมการตลาดผาน Online ผู ประกอบการส วนใหญมี แนวทางการสงเสริม การตลาดผาน Online มากขึ้ น ทั้ งจาก
Official Website และผาน website ของตัวแทนจําหนาย (Agent) แต การส งเสริม การตลาดด วยวิธี Offline ยัง มี
ความสําคัญอยู สําหรับผูประกอบการที่มีกิจการขนาดใหญ โดยเฉพาะการจัดจําหนายผานตัวแทนจําหนาย การเนนกลยุทธ
ปากตอปาก และการมอบสวนลดกับลูกคาเกาที่ผูประกอบการสวนใหญเขารวมงานสงเสริมการทองเที่ยวกับหนวยงานภาครัฐ
แตตนทุนในการรวมออกงานคอนขางสูง ทําใหผูประกอบการจํานวนหนึ่งพิจารณาเลิกการออกงาน เนื่องจากไมคุมคากับการ
ลงทุน อีกทั้งภาครัฐยังไมไดสนับสนุนธุรกิจนี้อยางจริงจัง (3) ปญหาดานแรงงาน เนื่องจากแรงงานไทยไมสูงาน ขาดทักษะ
การสื่อสารดานภาษาตางประเทศ และสนใจรายไดจาก Service Charge เปนสําคัญ โดยขาดการมองผลประโยชนดานอื่น
เชน ความกาวหนาในตําแหนง แตผูประกอบการที่มีการบริหารความสัมพันธกับพนักงานที่มีลักษณะเปนครอบครัวคือ มีการ
ดูแลเอาใจใส สอบถามความเปนไปในเรื่องสวนตัว หรือใหการสนับสนุนครอบครัวของพนักงานในบางเรื่อง จะมี Turnover ต่ํา
ซึ่งการที่ผูประกอบการสามารถรักษาพนักงานเกาได ทําใหมี ตนทุนในการฝกอบรมลดลง และพนักงานเขาใจกระบวนการ
ให บ ริ ก ารขององค ก รสามารถให บ ริ การได เ ป น อย า งดี (4) ป ญ หาด า นสาธารณู ป โภค ผู ป ระกอบการมี ป ญ หาด า น
สาธารณูป โภค ไดแ ก การจัด การขยะ การจัดการน้ํา นอกจากนั้น กระแสไฟฟามีกําลัง ไม คงที่ บางครั้ งมี กําลังส งสู งทํ าให
เครื่องใชไฟฟาบางประเภทภายในโรงแรม หรือที่พักเกิดปญหาขัดของตองแกไข ทําใหมีตนทุนเพิ่มขึ้น และ (5) ความเขาใจ
เกี่ ยวกั บ การปฏิ บั ติ ต ามข อ ตกลง ASEAN ผู ป ระกอบการส วนใหญ ยั ง ไม ท ราบเรื่ องการปฏิ บั ติ ต ามข อตกลง ASEAN
Economic Community (AEC) ที่จะมีขึ้น ทําใหไมมีการเตรียมการในการรองรับ ประกอบกับตองการรักษาธุรกิจใหอยูรอด
มากกวาจึงขาดการใสใ จในเรื่องนี้ แต ผูประกอบการที่มี การบริ หารงานโดยเครือขายโรงแรมต างชาติ (Chain) จะรับทราบ
ขอมู ล และมี การเตรี ยมความพร อมทางด านแรงงานผานการฝกอบรมภาษาต างประเทศ และการเนนการให บริการ ทั้ง นี้
ผูประกอบการบางส วนเสนอใหภ าครัฐ ควบคุ มการลงทุ นเพิ่ม ขึ้น เช น การเป นผู จัด การโรงแรมตองผ านหลักสูต รทางดาน
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วัฒนธรรมไทย เปนตน บางสวนกังวลในนักลงทุนตางประเทศที่มีเปาหมายจับกลุมนักทองเที่ยวรายไดไมสูงมากนัก ซึ่งจะทําให
ประเทศไดนักทองเที่ ยวที่ ไมมี คุณภาพเขามามากขึ้น ทั้ง นี้ผูป ระกอบการส วนใหญคิ ดวา การเป ดเสรีจะชวยลดป ญหาดาน
แรงงานลงได
จากผลการศึกษาดังกลาว จึงไดเสนอแนวทางการพัฒ นาธุรกิจการทองเที่ยวในจังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อเพิ่ ม
ศั กยภาพในการแข ง ขั นของผู ป ระกอบการด านการท อ งเที่ ย วของจั ง หวัด สุ ร าษฎร ธานี ดั ง นี้ (1) พั ฒ นาองค ค วามรู ข อง
ผูประกอบการดานการบริหารจัดการ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย และการจัดการตนทุน เพื่อสรางความมั่นคงจาก
ภายในองคกร (2) พัฒนาการสรางเครือขายผูประกอบการในแตละประเภทธุรกิจ โดยจําแนกตามโซน เพื่อสรางอํานาจในการ
ตอรอง และ (3) พัฒนาพันธมิตรธุรกิจเพื่อสรางเครือขายเชื่อมโยงการคาระหวางโซน และระหวางจังหวัด ใหผูประกอบการ
เพิ่มศักยภาพในการใหบริการ ลดตนทุนในการดําเนินงานโดยการแบงปนการใชทรัพยากรระหวางกัน และสรางโอกาสทาง
การตลาด นอกจากนี้ยังไดเสนอโมเดลปจจัยแหงความสําเร็จในการพัฒนาธุรกิจการทองเที่ยวของจังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อ
ผูประกอบการดานการทองเที่ยวของจังหวัดสุราษฎรธานีสามารถแขงขันไดยั่งยืน ดังนี้

ผูประกอบการ

หนวยงาน
ภาครัฐและ
เอกชน

ชุมชน

ภาพที่ 1 โมเดลปจจัยแหงความสําเร็จในการพัฒนาธุรกิจการทองเที่ยวของจังหวัดสุราษฎรธานี
จากภาพที่ 1 โมเดลปจจัยแหงความสําเร็จในการพัฒนาธุรกิจการทองเที่ยวของจังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบดวย
ปจจัยแหงความสําเร็จที่ตองทํางานรวมกัน ไดแก (1) ผูประกอบการ สามารถจําแนกตามโซน ประกอบดวย 4 โซน 5 ประเภท
ซึ่ง 4 โซน ไดแก โซน 1 เกาะสมุย โซน 2 เกาะพะงัน เกาะเตา โซน 3 เขาสกและเขื่อนรัชชประภา โซน 4 ในเมืองสุราษฎรธานี
สวน 5 ประเภท ไดแก ผูประกอบการที่พัก ผูประกอบการรานอาหาร ผูประกอบการของที่ระลึก ผูประกอบการธุรกิจขนสง
และผู ประกอบการที่เ กี่ยวของกับธุร กิจทองเที่ ยว (2) ชุม ชน ไดแ ก ชุ มชนใกลเ คีย งที่ แ สดงถึ งความเป นพรอมในการดู แ ล
ทรัพยากรของชุมชน และสงเสริมการทํามาหากินของผูประกอบการ และ (3) หนวยงานภาครัฐ และเอกชน ไดแก ผูเกี่ยวของ
โดยตรงในการทํางานดานการทองเที่ยวและผูประกอบการดานการทองเที่ยวของจังหวัดสุราษฎรธานี ที่เกี่ยวกับการพัฒนา
แหลงทองเที่ยว การพัฒนาการตลาด การพัฒนาคน การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคมขนสง และระบบการ
บริการต างๆ เชน หอการคา สมาคม ชมรม สํานักงานการท องเที่ยวและกีฬา การท องเที่ยวแหง ประเทศไทย สํ านักงาน
สุราษฎรธานี สํานักงานพัฒนาชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานจังหวัดสุราษฎรธานี เปนตน
สรุปและอภิปรายผล
ผูประกอบการในโซนที่ 1 เกาะสมุย และ โซนที่ 2 เกาะพะงัน เกาะเตา และเกาะอื่นๆ มีศักยภาพในการประกอบการ
ทั้งดานความรูความสามารถในการเปนผูประกอบการ การบริหารจัดการ การทําตลาดตางประเทศ สวนปญหาที่ผูประกอบการ
ในโซนนี้มีความกังวล ไดแก การบริหารจัดการเกี่ยวกับการทองเที่ยวของภาครัฐ เชน ประเด็นดานการขนสง ความปลอดภัยของ
นักทองเที่ยว การสื่อสารของภาครัฐ เปนตน
ผูประกอบการในโซนที่ 3 เขาสก และเขื่อนรัชประภา รวมอําเภอบานตาขุน อําเภอพนม อําเภอคีรีรัฐนิคม และ โซนที่
4 ในเมืองสุราษฎรธานี รวมถึง อําเภอพุนพิน อําเภอทาฉาง อําเภอไชยา อําเภอบานนาสาร อําเภอวิภาวดี อําเภอดอนสัก สวน
ใหญซึ่งไดแกผูประกอบการดานการขนสง รานอาหาร รานขายของที่ระลึก ยังขาดศักยภาพในการเปนผูประกอบการ การเขาถึง
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แหลงเงินทุน การบริหารจัดการ การทําตลาดดานการทองเที่ยว สวนปญหาที่ผูประกอบการในโซนนี้มีความกังวล ไมแตกตางไป
จากผูประกอบการโซนที่ 1 และ โซนที่ 2 ซึ่งไดแก การบริหารจัดการเกี่ยวกับการทองเที่ยวของภาครัฐ เชน ประเด็นดานการ
ขนสง ความปลอดภัยของนักทองเที่ยว การสื่อสารของภาครัฐ เปนตน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาศักยภาพของผูประกอบการในโซนที่ 3
และโซนที่ 4 พบวาหัวใจสําคัญในดานการทองเที่ยวของจังหวัดสุราษฎรธานีที่ไมรวมเกาะตางๆ อยูที่เขื่อนรัชชประภา ดังนั้นเมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดของผูประกอบการในโซนนี้พบวายังขาดศักยภาพในดานตางๆ เชน ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
จัดการธุรกิจเพื่อรองรับการทองเที่ยว ทั้งในดานการใหบริการ การบริหารทรัพยากร การวิเคราะหสถานการณ หรือการเขาถึง
แหลงเงินทุน
แนวทางการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของผูประกอบการดานการทองเที่ยว
ของจังหวัดสุราษฎรธานี ดังนี้ (1) พัฒนาองคความรูของผูประกอบการ (2) พัฒนาการสรางเครือขายผูประกอบการในแตละ
ประเภทธุรกิจ และ (3) พัฒนาพันธมิตรธุรกิจเพื่อสรางเครือขายเชื่อมโยงการคาระหวางโซน และระหวางจังหวัด ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ธนมนต  ธนรัตนพมิลกุล (2557) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ การทองเที่ยวเชิง
เกษตรของทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม พบวาแนวทางการยกระดับการพัฒนาศักยภาพการบริการจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตร
ประกอบดวย (1) แนวทางการเตรี ย มความพรอมด านทุ นมนุษย (2) แนวทางการรั กษาศั กยภาพและฐานทรั พยากรการ
ทองเที่ยว และ (3) แนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ปจจัยแหงความสําเร็จในการพัฒนาธุรกิจการทองเที่ยวของจังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบดวย (1) ผูประกอบการ (2)
ชุม ชน และ (3) หนวยงานภาครั ฐ และเอกชน ทั้ง นี้หากสามารถพั ฒ นาธุรกิจการท องเที่ ยวของจัง หวัด สุร าษฎร ธานีใ ห มี
ศักยภาพในการแขง ขันมากขึ้ นจะสามารถสรางรายไดให แกผูประกอบการด านการท องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร ธานี และ
ประเทศไทย ทําใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ลดปญหาอาชญากรรม และสงผลตอเศรษฐกิจในภาพรวม อีกทั้งยังเปนการ
สงเสริ มภาพลั กษณข องประเทศไทยในสายตานักท องเที่ย วต างชาติ ให ดีขึ้ น ด วยการบริการด านปจจัยพื้ นฐาน ดานข อมู ล
ขาวสาร และการตอนรับในฐานะเจาบานที่ดี
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาครั้งนี้สามารถเสนอแนะแนวทางแบงเปน 2 ประเด็น
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ภาครัฐควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวที่แบบองครวมอยางมีประสิทธิภาพ
1.2 ภาครั ฐ ควรมี การกําหนดแนวทางในการพั ฒ นาบุ ค ลากรด านการท องเที่ ย วที่ ชั ด เจน ทั้ ง ส วนของไกด
พนักงานบริการ และเจาของกิจการ
1.3 ภาครัฐควรพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่มาจากทุกมุม
โลก เพื่อสรางภาพลักษณและสรางความประทับใจแกนักทองเที่ยว
2. ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานีใหเปนเมืองศูนยกลางการทองเที่ยว
ของภูมิภาคอาเซียน
2.2 ควรมีการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบการพัฒนาธุรกิจทองเที่ยวระหวางประเทศในภูมิภาคอสเซียน
2.3 ความศึกษาศักยภาพของผูประกอบการโดยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน เพื่อเปนการยืนยันขอมูลทั้ง
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
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บทคัดย่อ
ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบําบัดยาเสพติดที่สําคัญคือ การไม่กลับไปเสพยาซ้ํา อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลชี้ชัดถึง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสําเร็จดังกล่าว การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์ เพื่ออธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยด้านบุคคล การบําบัดรักษายาเสพติด และการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคม ต่อการไม่
กลับไปเสพยาซ้ํา ในวัดแห่งหนึ่งในภาคใต้ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ในกลุ่มผู้ที่ผ่านการบําบัด ผู้บําบัด
ฟื้นฟู และผู้ใกล้ชิดกับผู้ผ่านการบําบัด รวมทั้งสิ้น 89 คน ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2559 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา และสถิติทดสอบความสัมพันธ์ไคสแควร์ ผลการวิจัยพบว่า สถานะทางสุขภาพด้านจิตใจ และ ปริมาณการใช้ยา
ณ ปัจจุบันของผู้ผ่านการบําบัด รวมทั้งอาชีพของผู้ที่มีความใกล้ชิด มีความสัมพันธ์กับการไม่กลับไปเสพยาซ้ําอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P<0.05) ส่วนกลวิธีหลักในการบําบัด คือการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายด้วยสมุนไพร การฟื้นฟูจิตสังคมและจิตวิญญาณ
โดยปฏิบัติศาสนกิจ และ การใช้กฎระเบียบวินัย รวมทั้งการติดตามหลังจากได้รับโปรแกรมหลักเสร็จสิ้นแล้ว จะช่วยให้ผู้ผ่าน
การบําบัด มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น สุขภาพจิตใจปกติดีขึ้น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ และสามารถเลิกยาได้ ร้อย
ละ 59.00 ข้อเสนอแนะ ผลการวิจัยพบว่า สถานะทางจิตใจของผู้เสพติด การสนับสนุนครอบครัวและสังคม และการบูรณา
การวิธีบําบัดฟื้นฟู มีผลต่อการป้องกันการเสพยาซ้ํา ซึ่งสามารถนําไปสู่ข้อเสนอแนะนโยบายเพื่อการปรับปรุงรูปแบบการบําบัด
และเพิ่มอัตราความสําเร็จในการรักษาผู้ติดยาเสพติดต่อไปได้
คําสําคัญ: ยาเสพติด และ การป้องกันการกลับไปเสพซ้ํา
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Effects of Individual Characteristics, Drug Treatments and
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Southern Buddhist Temple, Thailand
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Abstract
One of key success indicators for drug therapies is: no any addiction relapse, however, the
influencing factors on success rate are still limited. This study was cross-sectional survey aiming to
describe the relationship between individual characteristics, drug treatment and family-social support on
the relapse prevention in Southern Buddhist temple, Thailand. The data was collected by using
questionnaires and interviews from 89 persons that were the former drug addicts, drug therapists, and
close-relationship persons in April-June 2016. Data was then analyzed by using the descriptive statistics
and chi-square test. The study revealed that the mental health status, current dosage of drug use and
occupations of people who have close relationships with the ex-addicts were statistically significant to
relapse prevention (p <0.05). For the drug therapy consists of Thai traditional medicine, health
management and follow-up programs, were demonstrated the well-being of the ex-addicts and 59% of
drug quitting. Suggestion: the promoting of the psychological status, family-social support and the
integration of drug rehabilitation were influencing factors on relapse prevention. These might be led to
the further policy recommendations for improving and increasing rate of success in drug abuse treatment.
Keywords: Drug Addict and Relapse Prevention
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บทนํา
จากรายงานสถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทยที่มีอย่างต่อเนื่อง ทั้งการแพร่ระบาด การผลิต การค้า การลักลอบ
นําเข้า และ การส่งออกยาเสพติด พบว่า ภาคใต้ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีสัดส่วนคดียาเสพติดและการแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้น โดยมีพืช
กระท่อมที่พบมากในทุกจังหวัด สําหรับด้านการลักลอบนําเข้าและการส่งออกยาเสพติดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
แหล่งผลิตส่วนใหญ่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน (ข้อมูลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด สํานักยุทธศาสตร์ 2557) ส่วนด้านการใช้ยาเสพ
ติด พบว่าผู้เสพติดยามีปัญหาสําคัญอย่างหนึ่งคือ การกลับไปเสพยาซ้ําภายหลังการเข้ารับการบําบัดรักษา ทั้งนี้ มากกว่าร้อย
ละ 77 ของผู้ที่ผ่านการบําบัดไปแล้ว ไม่สามารถอดยาได้เกิน 1 เดือนหลังบําบัด การศึกษาพบว่า มีหลายปัจจัยที่ทําให้ต้องเสพ
ยาซ้ํา เช่น การไม่เป็นที่ยอมรับของคนในครอบครัว หรือชุมชน ประสิทธิภาพการบําบัดรักษา และสภาพแวดล้อม เป็นต้น
(สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 และคณะ 2557) การศึกษาพฤติกรรมการไม่กลับไปเสพยาซ้ํา อาศัยทั้ง
จากลักษณะส่วนบุคคล ระบบการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคม และระบบการบําบัดที่ผสานกัน ได้แก่ ตัวอย่างการศึกษา
กระบวนการไม่เสพยาบ้าซ้ํา กรณีศึกษาผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด พบว่าสาเหตุที่ผู้
ผ่านการบําบัดไม่เสพยาบ้าซ้ํามี 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ตัวของผู้เข้ารับการบําบัดมีความต้องการหยุดเสพยาเอง เนื่องจากมี
สภาพจิตใจที่เข้มแข็ง มุ่งมั่นต่อการเลิกยา มีเจตคติที่ดีต่อกระบวนการบําบัด และมีบุคลิกที่เอื้อต่อการไม่เสพยาซ้ํา เช่น
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นตลอดเวลา 2) สภาพแวดล้อม เนื่องจากเป็นสิ่งสนับสนุนให้คงพฤติกรรมการไม่
เสพยาซ้ํา โดยได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง ได้รับความห่วงใยจากคนในครอบครัว ได้รับโอกาสและการให้อภัยจะทําให้ผู้
ผ่านการบําบัดมีพฤติกรรมการไม่เสพยาซ้ําได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง (ปิยวรรณ ทัศนาญชลี 2554) ส่วนระบบการบําบัดใน
ปัจจุบัน มีการจัดบริการทั้งที่อยู่อยู่ในสถานบําบัดฟื้นฟูที่สังกัดและไม่ได้สังกัดภาครัฐ อย่างไรก็ตาม พบข้อมูลที่ค่อนข้างจํากัด
ในการรายงาน จํานวนผู้ติดยาเสพติดที่สามารถเลิกยาได้สําเร็จ ที่มาจากการเข้ารับการรักษาฟื้นฟูในสถานบริการที่บริหาร
จัดการโดยวัด อีกทั้งยังมีข้อมูลที่ไม่ได้ชี้ชัดในการสรุปผลว่า ปัจจัยด้านบุคคล ครอบครัว/สังคม และวิธีการบําบัดรักษา จะมีผล
ต่อความสําเร็จในการบําบัดรักษาโดยเฉพาะในด้านการไม่กลับไปเสพยาซ้ํา ดังการวิจัยครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบาย
อิทธิพลของปัจจัยด้านบุคคลของผู้ที่ผ่านการบําบัด รูปแบบการบําบัดรักษา และการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคม ต่อ
ผลสําเร็จสําเร็จของการบําบัดรักษาผูต้ ิดยาเสพติดในประเด็นการไม่กลับไปเสพยาซ้ํา ของสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ณ วัดแห่งหนึ่ง ในภาคใต้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ออธิบายอิทธิพลของปัจจัยด้านบุคคลของผู้ที่ผ่านการบําบัด การบําบัดรักษา และการสนับสนุนจากครอบครัวและ
สังคม ที่มีผลต่อการไม่กลับไปเสพยาซ้ํา ในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ วัด แห่งหนึ่ง ในภาคใต้
ระเบียบวิธีศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ใช้วิธีการสํารวจแบบภาคตัดขวาง ที่ผสมผสานทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและ
คุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2559 กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ผ่านการบําบัดจากสถานบําบัด ณ
วัด แห่งหนึ่ง ใน จ.นครศรีธรรมราช จํานวน 39 คน เจ้าหน้าที่ผู้ทําหน้าที่บําบัดรักษา จํานวน 11 คน และผู้ใกล้ชิดกับผู้ผ่าน
การบําบัดจํานวน 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ที่พัฒนาโดยผู้วิจัย
ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป วิธีการบําบัด ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้ารับบําบัดของผู้ผ่านการบําบัด และของผู้ใกล้ชิดกับผู้ผ่าน
การบําบัด การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติทดสอบความสัมพันธ์
ไคสแควร์ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคล และการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคม ต่อผลสําเร็จของการ
บําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในประเด็นการไม่กลับไปเสพยาซ้ํา
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ผลการวิจัย
1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้ผ่านการบําบัด ผู้ใกล้ชิด และเจ้าหน้าที่บําบัด มีรายละเอียดดังนี้
(1) ผู้ผ่านการบําบัด พบว่าส่วนใหญ่ผู้ผ่านการบําบัดเป็นเพศชายร้อยละ 100.00 อายุเฉลี่ย 25.05 ± 4.59 ปี
สถานภาพโสด ร้อยละ 82.10 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 97.40 ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่มัธยมศึกษา/ปวช. ร้อยละ 74.40
รองลงมาอนุอนุปริญญา/ปวส. และปริญญาตรีร้อยละ 10.30 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่ < 8000 ร้อยละ 40.00 รองลงมา
>12000 ร้อยละ 36.00 ส่วนใหญ่ไม่มีหรือไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 23.10 รองลงมาอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 20.50
(2) ผู้ใกล้ชิดกับผู้ผ่านการบําบัด พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 69.20 อายุเฉลี่ย 48.08 ± 10.11 ปี ส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 97.40 ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา/ปวช. ร้อยละ 33.30 รองลงมาปริญญา
ตรี ร้อยละ 30.80 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่ > 12000 ร้อยละ 80.00 รองลงมา < 8000 ร้อยละ 13.30 อาชีพ ส่วนใหญ่
เกษตรกรรม ร้อยละ 30.80 รองลงมาข้าราชการ/พนักงานรัฐ ร้อยละ 28.20 นอกจากนี้
(3) เจ้าหน้าที่บําบัด ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 100 อายุเฉลี่ย 3.64 ± 0.67 ปี ส่วนใหญ่โสด ร้อยละ 54.50
รองลงมาสมรส ร้อยละ 36.40 ศาสนา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่อนุปริญญา/ปวส.
ร้อยละ 45.50 รองลงมาปริ ญญาตรี ร้อ ยละ 36.40 รายได้เฉลี่ยต่อ เดือน ส่วนใหญ่ 8000-12000 บาท ร้อ ยละ 66.70
รองลงมา> 12000 บาท ร้อยละ 22.20 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ผ่านการบําบัด ผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ผ่านการบําบัด และเจ้าหน้าที่บําบัด (N= 89)
ข้อมูลทั่วไป
จํานวน (ร้อยละ)
ผู้ผ่านการบําบัด (N= 39)
ผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ผ่านการบําบัด เจ้าหน้าที่บําบัด (N= 11)
(N= 39)
1. เพศ
ชาย
39 (100.00)
12 (30.80)
11 (100)
หญิง
27 (69.20)
2. อายุเฉลี่ย (S.D)
25.05 (4.59)
48.08 (10.11)
3.64 (0.67)
3. สถานภาพสมรส
โสด
32 (82.10)
6 (54.50)
สมรส
4 (10.30)
4 (36.40)
หม้าย
1 (2.60)
หย่าร้าง
แยกกันอยู่
2 (5.1)
1 (9.10)
4. ศาสนา
พุทธ
38 (97.40)
38 (97.40)
11 (100.00)
อิสลาม
1 (2.60)
1 (2.60)
5. การศึกษา
ประถมศึกษา
2 (5.10)
13 (33.30)
1 (9.10)
มัธยมศึกษา/ปวช.
29 (74.40)
13 (33.30)
1 (9.10)
อนุปริญญา/ปวส.
4 (10.30)
5 (45.50)
ปริญญาตรี
4 (10.30)
12 (30.80)
4 (36.40)
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สูงกว่าปริญญาตรี
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
< 8000 บาท
8000-12000 บาท
> 12000 บาท
7. อาชีพ
เกษตรกรรม
รับจ้าง
ไม่มีอาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐ
ค้าขาย
ธุรกิจส่วนตัว
นักเรียน/นักศึกษา

จํานวน (ร้อยละ)
ผู้ผ่านการบําบัด (N= 39)
ผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ผ่านการบําบัด
(N= 39)
1 (2.60)

เจ้าหน้าที่บําบัด (N= 11)
-

10 (40.00)
6 (24.00)
9 (36.00)

4 (13.30)
2 (6.70)
24 (80.00)

1 (11.10)
6 (66.70)
2 (22.20)

8 (20.50)
6 (15.40)
9 (23.10)
6 (15.40)
6 (15.4)
2 (5.1)
2 (5.1)

12 (30.80)
6 (15.40)
11 (28.20)
8 (20.50)
2 (5.10)
-

-

2) อิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อการไม่กลับไปเสพยาซ้ํา
ปัจจัยด้านบุคคล การบําบัดรักษายาเสพติด และการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคมต่อผลความสําเร็จในการ
บําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดโดยการไม่กลับไปเสพยาซ้ํา พบว่าปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ สถานะทางสุขภาพด้านจิตใจของผู้ผ่าน
การบําบัดฯ ณ ปัจจุบัน และปริมาณการใช้ยาเสพติดในปัจจุบันของผู้ติดยาเสพติด มีผลต่อผลสําเร็จของการบําบัดรักษาผู้ติด
ยาเสพติด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สําหรับปัจจัยด้านบุคลอื่น ๆ ไม่พบความสัมพันธ์กับการไม่กลับไปเสพยาซ้ํา ดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงปัจจัยด้านลักษณะของผู้ผ่านการบําบัดต่อผลสําเร็จของการบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (N= 39)
ข้อมูลทั่วไป
พฤติกรรมปัจจุบัน n (%)
P-value
เลิกยาได้
เลิกยาไม่ได้
1. อายุ
0.74
< 25 ปี
11 (47.80)
6 (37.50)
25-30 ปี
10 (43.50)
7 (43.80)
> 30 ปี
2 (8.70)
3 (18.80)
2. สถานภาพสมรส
0.509
โสด
19 (82.60)
13 (81.20)
สมรส
2 (8.70)
2 (12.50)
หม้าย
0 (0.00)
1 (6.20)
หย่าร้าง
แยกกันอยู่
2 (8.70)
0 (0.00)

1607

ข้อมูลทั่วไป
3. การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
4. รายได้
< 8000
8000-12000
> 12000
5. ประเภทสารเสพติดที่ใช้
ใช้สารเสพติด 1 ชนิด
ใช้สารเสพติด 2 ชนิดร่วมกัน
ใช้สารเสพติดมากกว่า 2 ชนิด
6. สาเหตุที่ใช้สารเสพติดครั้งแรก
เพื่อนชวน
อยากลอง
ความสนุกสนาน
ใช้รักษาอาการเจ็บป่วย
ไม่สบายใจ
7. สถานะทางสุขภาพของผู้ผ่าน
การบําบัดฯ ณ ปัจจุบัน
แข็งแรง
อ่อนแอ
เจ็บป่วย
8. สถานะทางสุขภาพด้านจิตใจ
ของผู้ผ่านการบําบัดฯ ณ ปัจจุบัน
ปกติ
ซึมเศร้า/แยกตัว
ก้าวร้าว
หวาดระแวง ไม่มเี หตุผล
หูแว่ว/เห็นภาพหลอน
เครียด
9. ปริ ม าณการใช้ ย าเสพติ ด ใน
ปัจจุบัน

พฤติกรรมปัจจุบัน n (%)
เลิกยาได้
เลิกยาไม่ได้

P-value
0.192

1 (4.30)
17 (73.90)
4 (17.40)
1 (4.30)
-

1 (6.20)
12 (75.00)
0 (0.00)
3 (18.80)
0.661

6 (37.50)
5 (31.20)
5 (31.20)

4 (44.40)
1 (11.10)
4 (44.40)
1

16 (69.60)
5 (21.70)
2 (8.70)

10 (62.50)
4 (25.00)
2 (12.50)
0.519

9 (39.10)
12 (52.20)
2 (8.70)
0 (0.00)

6 (37.50)
9 (56.20)
0 (0.00)
1 (6.20)
0.061

22 (95.70)
0 (0.00)
1 (4.30)

13 (81.20)
3 (18.80)
0 (0.00)
0.002

22 (95.70)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
1 (4.30)

8 (50.00)
3 (18.80)
2 (12.50)
1 (6.20)
2 (12.50)
< 0.001
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มากขึ้น
ลดลง
ไม่ได้ใช้ยา
ใช้ยาชนิดใหม่
10. ความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัว
ยอมรับ/ช่วยเหลือ
อยู่ร่วมกันได้
ไม่ยอมรับ
11. การรับรู้ต่อท่าทีของผู้คนใน
ชุมชน ที่มีต่อผู้ผ่านการ
บําบัดรักษา
ยอมรับ/ช่วยเหลือ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
ไม่ยอมรับ
จี้ปล้น ชิงทรัพย์
ทําร้ายร่างกายผู้อื่น
อื่นๆ

พฤติกรรมปัจจุบัน n (%)
เลิกยาได้
เลิกยาไม่ได้
0 (0.00)
3 (18.80)
1 (4.30)
10 (62.50)
22 (95.70)
3 (18.80)
-

P-value

1

11 (47.80)
12 (52.20)
-

7 (43.80)
9 (56.20)
0.28

8 (34.80)
15 (65.20)
0 (0.00)

3 (18.80)
12 (75.00)
1 (6.20)

สําหรับปัจจัยการสนับสนุนจากครอบครัว และสังคม ได้แก่ อาชีพของผู้ที่มีความสัมพันธ์กับผู้ผ่านการบําบัดมีผลต่อ
ผลสําเร็จของการบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ที่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) นอกจากนี้พบว่า ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้
ผ่านการบําบัด สถานภาพสมรสของบิดามารดาของผู้ผ่านการบําบัดก่อนการติดยา สถานภาพสมรสของบิดามารดา ของผู้ผ่าน
การบําบัด ปัจจุบัน ประเภทครอบครัว ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของบิดามารดา บรรยากาศภายในครอบครัว ระดับ
การศึกษา และรายได้ ไม่พบความสัมพันธ์กับการไม่กลับไปเสพยาซ้ํา ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ปัจจัยด้านผู้ใกล้ชิดกับผู้ผ่านการบําบัดต่อผลสําเร็จของการบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (N= 39)
ข้อมูลทั่วไป
พฤติกรรมปัจจุบัน n (%)
P-value
เลิกยาได้
เลิกยาไม่ได้
1. ความสัมพันธ์กับผู้ผ่านการบําบัด
0.675
บิดา มารดา
18 (78.30)
11 (68.80)
ภรรยา
ญาติ พี่น้อง
4 (17.40)
5 (31.20)
เพื่อนบ้าน
1 (4.30)
0 (0.00)
2. สถานภาพสมรสของบิดามารดา
0.184
ของผู้ผ่านการบําบัดก่อนการติดยา
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ข้อมูลทั่วไป
สมรส
หม้าย
หย่าร้าง
แยกกันอยู่
3. สถานภาพสมรสของบิดามารดา
ของผู้ผ่านการบําบัด ปัจจุบัน
สมรส
หม้าย
หย่าร้าง
แยกกันอยู่
4. ประเภทครอบครัว
ครอบครัวเดี่ยว
ครอบครัวขยาย
5. ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
ของบิดามารดา
ทะเลาะกันเป็นประจํา
ทะเลาะกันเป็นบางครั้ง
ทะเลาะและทุบตีกัน
ต่างคนต่างอยู่
อื่นๆ
6. บรรยากาศภายในครอบครัว
เครียดและน่าเบื่อหน่าย
สนุกสนาน อบอุ่น
อื่นๆ
7. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
8. อาชีพ
เกษตรกรรม
รับจ้าง
ไม่มีอาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐ

พฤติกรรมปัจจุบัน n (%)
เลิกยาได้
เลิกยาไม่ได้
17 (73.90)
12 (75.00)
1 (4.30)
1 (6.20)
0 (0.00)
2 (12.50)
5 (21.70)
1 (6.20)

P-value

0.414

14 (60.90)
2 (8.70)
1 (4.30)
6 (26.10)

11 (68.80)
2 (12.50)
2 (12.50)
1 (6.20)
0.286

22 (95.70)
1 (4.30)

13 (81.20)
3 (18.80)
0.645

1 (4.30)
3 (13.00)
4 (17.40)
15 (65.20)

0 (0.00)
4 (25.00)
4 (25.00)
8 (50.00)
0.894

6 (26.10)
15 (65.20)
2 (8.70)

3 (18.80)
11 (68.80)
2 (12.50)
0.514

9 (39.10)
8 (34.80)
6 (26.10)
0 (0.00)

4 (25.00)
5 (31.20)
6 (37.50)
1 (6.20)
0.034

9 (39.10)
6 (26.10)
4 (17.40)

3 (18.80)
0 (0.00)
7 (43.80)
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ข้อมูลทั่วไป
ค้าขาย
ธุรกิจส่วนตัว
นักเรียน/นักศึกษา
9. รายได้
<8000
8000-12000
>12000

พฤติกรรมปัจจุบัน n (%)
เลิกยาได้
เลิกยาไม่ได้
3 (13.00)
5 (31.20)
1 (4.30)
1 (6.20)
-

P-value

0.661

6 (37.50)
5 (31.20)
5 (31.20)

4 (44.40)
1 (11.10)
4 (44.40)

3) อิทธิพลของปัจจัยของรูปแบบการบําบัดรักษาต่อการไม่กลับไปเสพยาซ้ํา
รูปแบบการบําบัด ประกอบด้วย
(1) เจ้าหน้าที่ที่ทําการบําบัด มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 1-2 ปี ร้อยละ 45.50 ให้การ
บําบัดรักษาแบบครบตามรูปแบบร้อยละ 90.9 โดยหน่วยงานอยู่ระหว่างดําเนินการจัดตั้งเป็นสถานบําบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด
ให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มีอัตรากําลังด้านบุคลากร ที่ทําหน้าที่ให้การบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพ
ติด จํานวน 7 คน ทั้งหมดเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยในการบําบัดรักษา เจ้าหน้าที่เรียนรู้งานเองแบบพี่สอนน้อง ร้อยละ 54.50
รองลงมาผ่านการอบรมความรู้การบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด กลุ่มผู้เสพ / ผู้ติด / ผู้ติดรุนแรง ร้อยละ 27.30 ทัศนะคติของ
เจ้าหน้าที่ต่อผู้เข้ารับการบําบัดส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยปกติ เหมือนผู้ป่วยทั่วไป ร้อยละ 45.40
(2) สําหรับโปรแกรมการบําบัดรักษา มีการกําหนดระยะเวลาเพื่อการบําบัดรักษาเต็มเวลาจํานวน 45 วัน
ประกอบด้วย 1) การฟื้นฟูสุขภาพร่างกายด้วยสมุนไพร กําหนดการรับประทานยาสมุนไพร วันละ 2 ครั้ง เวลา 05.00 - 05.30
น. และ 15.00 - 16.00 น. สําหรับสมุนไพรที่รับประทานมี 2 ตํารับ ได้แก่ ตํารับยาถอนพิษ (มีลักษณะเป็นยาลูกกลอน
รับประทานครั้งแรกของการเข้ารับการบําบัด 1 ครั้ง มีสรรพคุณเป็นยาถอนพิษ) และตํารับยาบํารุง (มีลักษณะเป็นยาต้ม
รับประทานทุกวันจนจบคอร์ส มีสรรพคุณเป็นยาบํารุงร่างกายให้แข็งแรง รับประทานอาหารได้) นอกจากนี้ให้การอบยา
สมุนไพรทุกวันเวลา 05.30 - 07.30 น. (เพื่อช่วยส่งเสริมระบบการไหลเวียนเลือด ลดอาการปวดของระบบกล้ามเนื้อและ
กระดูก) 2) การฟื้นฟูจิตสังคมและจิตวิญญาณโดยปฏิบัติศาสนกิจ ซึ่งผู้เข้ารับการบําบัดที่นับถือศาสนาพุทธได้รับการฟังธรรม
และสวดมนต์วันละ 5 ครั้งคือ ฟังธรรม ช่วงเวลา 04.00 - 05.00 น. สวดมนต์ ช่วงเวลา 07.30 - 11.00 น. และ 13.00 15.00 น. นอกจากนี้ สวดมนต์ ฟังธรรม เวลา 16.30 - 17.30 น. และ ไหว้พระสวดมนต์ เวลา 20.30 - 21.00 น. สําหรับ
ศาสนาอิสลาม เป็นการขอพรและการละหมาด นอกจากนี้มีกิจกรรมการสันทนาการ การร้องเพลง และช่วงเวลาพักผ่อนให้กับ
ผู้เข้ารับการบําบัด จะช่วยให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีจิตสํานึกรู้ผิดชอบชั่วดี และมีความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น 3) การใช้
กฎระเบียบวินัย และข้อบังคับ โดยมีข้อตกลงร่วมกันในการเข้ารับการบําบัดที่ทุกคนต้องปฏิบัติจนครบคอร์ส เช่น ข้อบังคับ
ได้แก่ 1. ห้ามคิดหนี 2. ห้ามสูบบุหรี่ 3. ห้ามลักทรัพย์ 4. ห้ามทะเลาะวิวาท 5. ห้ามอ้อนญาติ ข้อควรปฏิบัติ ได้แก่ 1. เคารพ
ตอบแทนคุณบิดามารดา และผู้มีพระคุณ 2. ต้องปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติ 3. ไม่มั่วสุม ไม่เสพสิ่งเสพติดอย่างเด็ดขาด 4. มุ่ง
บําเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม และ 5. ต้องรักษากฎระเบียบและรักษาศีล 5 อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการฝึกระเบียบ
วินัยให้กับผู้เข้ารับการบําบัดก่อนกลับไปใช้ชีวิตในสังคม
(3) มีวิธีการติดตามผู้การบําบัดแบบครบตามเกณฑ์ โดยการโทรสอบถาม ร้อยละ 100 รวมทั้ง มีวิธีการสร้างแรง
สนับสนุนให้ผู้ติดยาเสพติดรับการบําบัดรักษาอยู่ครบกําหนดตามเกณฑ์โดยการให้ญาติ/ ครอบครัว มาร่วมกิจกรรม ร้อยละ
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72.70 และมีปัจจัยสนับสนุนที่มีความสําคัญทําให้ผู้ติดยาเสพติด อยู่รับการบําบัดฯ ครบตามเกณฑ์ ส่วนใหญ่คือครอบครัว/
ญาติ ร้อยละ 100.00 ดังแสดงในตารางที่ 4
จากการติดตามผล หลังจากผู้ผ่านการบําบัดกลับไปใช้ชีวิตในสังคม พบว่า มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น สุขภาพจิตใจ
ปกติดีขึ้น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ และพบว่าผู้ผ่านการบําบัดสามารถเลิกยาได้ ร้อยละ 59.00 ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 4 ปัจจัยด้านการบําบัดรักษาตามทัศนะของผู้บําบัด (N= 11)
ข้อมูลความคิดเห็น
1. บทบาท/หน้าทีใ่ นการบําบัด
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้บําบัด
2. ประสบการณ์เกี่ยวกับการบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ต่ํากว่า 1 ปี
1-2 ปี
2-4 ปี
มากกว่า 4 ปี
3. หน้าที่ของหน่วยงานในการดูแลผู้ติดยาเสพติด
ไม่ได้บําบัดรักษา
บําบัดรักษา แบบครบตามรูปแบบ
บําบัดรักษาต่อเนื่องในช่วง 2 เดือน
ส่งต่อให้หน่วยงานอื่นบําบัดรักษา
ส่งต่อเพื่อการรักษา
ติดตามหลังการบําบัดรักษา
ส่งต่อให้หน่วยงานอื่นติดตาม
อื่นๆ (แบบพี่ดูแลน้อง)
4. การจัดตั้งเป็นสถานบําบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
ไม่ได้จัดตั้ง
จัดตั้ง เมื่อ ปี
อยู่ระหว่างดําเนินการ
5. ประเภทการขอจัดตั้งเป็นสถานบําบัดรักษา ผู้เสพยาเสพติดให้โทษประเภท
แบบผู้ป่วยใน ขั้นเตรียมการ ขั้นถอนพิษยา และขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพ
6. อัตรากําลังด้านบุคลากร ที่ทําหน้าที่ให้การบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
มี 7 คน เป็นเจ้าหน้าที่ช่วยในการบําบัดรักษา
7. รูปแบบ วิธีการบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
เหมือนกันทุกประเภทใช้สมุนไพร ระเบียบวินัย ศาสนา
8. บุคลากรที่ไปติดตามเยี่ยมบ้านหลังจําหน่าย คือ
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้บําบัด
9. ความคิดเห็นต่อความจําเป็นในการติดตามผล

บุคลากรด้านการบําบัดฯ n (%)

11 (100)
2 (18.20)
5 (45.50)
2 (18.2)
2 (18.2)
10 (90.9)
1 (9.1)

11 (100
-11 (100)
11 (100)
11 (100)
11 (100)
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ข้อมูลความคิดเห็น
จําเป็น
ไม่จําเป็น
10. ความต้องการมีระบบการติดตาม
มี
ไม่มี
11. บทบาทหน้าที่ในทีมบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ตรวจวินิจฉัย และสั่งการรักษา
เก็บปัสสาวะเพื่อส่งตรวจหาสารเสพติดเบื้องต้น
ตรวจปัสสาวะ หาสารเสพติดเบื้องต้น
ตรวจปัสสาวะ เพื่อประเมินผลการรักษา
การคัดกรอง/จําแนกผู้ป่วยยาเสพติด
การให้คําปรึกษาในสถานบําบัดฯ
ติดตามระหว่างการบําบัดรักษา
ติดตามหลังการบําบัดรักษาครบกําหนดตามเกณฑ์
อื่น ๆ ไม่ระบุ
12. การได้รับการพัฒนาศักยภาพ / ผ่านการอบรม
การให้คําปรึกษาในสถานบําบัดฯ
ด้านการจําแนก/คัดกรองผู้ติดยาเสพติด
การจัดทําบันทึกข้อมูลผู้ติดยาเสพติด บสต.
การตรวจปัสสาวะ หาสารเสพติด
การบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด กลุ่มผู้เสพ / ผู้ติด / ผู้ติดรุนแรง
เรียนรู้งานเองพี่สอนน้อง
13. ความคิดเห็นต่อผู้ที่เข้ามารับการบําบัดรักษายาเสพติดในหน่วยงาน
เป็นผู้ป่วยปกติ เหมือนผู้ป่วยทั่วไป
มีความบกพร่องทางพฤติกรรม การใช้ชีวิตประจําวัน
ต้องให้ความช่วยเหลือ
14. สร้างแรงสนับสนุนให้ผู้ติดยาเสพติดรับการบําบัดรักษาอยู่ครบกําหนดตามเกณฑ์
ให้ญาติ / ครอบครัว มาร่วมกิจกรรม
จัดที่พักให้ผู้ป่วยที่เดินทางมาไม่สะดวก

ตารางที่ 5 แสดงผลสําเร็จของการเข้ารับการบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (N=39)
การกลับไปเสพยาซ้ํา
เลิกได้
เลิกไม่ได้

บุคลากรด้านการบําบัดฯ n (%)
9 (81.80)
2 (18.20)

จํานวน (ร้อยละ)
23 (59.00)
16 (41.00)

8 (72.70)
3 (27.30)
1 (9.10)
6 (54.50)
3 (27.30)
1 (9.10)
2 (18.2)
3 (27.30)
6 (54.50)
5 (45.40)
3 (27.30)
3 (27.30)

8 (72.70)-
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สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านบุคคลที่มีผลต่อการไม่กลับไปเสพยาซ้ํา ได้แก่ สถานะทางสุขภาพด้านจิตใจ และ
ปริมาณการใช้ยาในปัจจุบันของผู้ติดยา สําหรับปัจจัยการสนับสนุนจากครอบครัว และสังคม ได้แก่ อาชีพของผู้ใกล้ชิดกับผู้
ผ่านการบํา บัด มี ความสอดคล้องกับการศึก ษาอื่น ๆ เช่น กระบวนการไม่เ สพยาบ้าซ้ํ า กรณีศึกษาผู้ผ่ านการบําบั ดฟื้น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด โดยผู้เข้ารับการบําบัดต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระบวนการบําบัดฯใน
ระบบบังคับบําบัดอย่างเคร่งครัด และการไม่เสพยาซ้ํา เกิดจากตัวของผู้เข้ารับการบําบัดมีความต้องการหยุดเสพยาเอง เพราะ
มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็ง มุ่งมั่นต่อการเลิกยา และมีเจตคติที่ดีต่อกระบวนการบําบัด (ปิยวรรณ ทัศนาญชลี 2554) และ
สอดคล้องกับ การศึกษากระบวนการเข้าสู่การบําบัดรักษาเพื่อเลิกใช้ยาบ้าด้วยความสมัครใจของเยาวชนไทย ในสถานบําบัด
อันดามัน ของภาคใต้ พบว่าในกระบวนการบําบัดรักษาจะมีกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่บําบัด คือ จิตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นัก
สังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา โดยสถานบําบัดมีแนวทางในการส่งเสริมเยาวชนให้เข้าสู่การบําบัดการเลิกใช้ยาด้วยความสมัคร
ใจ และอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้การบําบัดรักษาและผู้รับการบําบัดรักษา ทําให้เยาวชนเข้าสู่ระบบสมัครใจบําบัดรักษา
มากขึ้น นอกจากนี้การมีจิตสํานึก การปลูกฝังจิตสํานึกในครอบครัว การได้รับการยอมรับจากบุคคลรอบข้าง ได้รับการยอมรับ
จากบุคคลในสังคม การมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม รวมถึงบุคคลใกล้ชิด จึงทําให้เยาวชนไทยคิดและตัดสินใจ
สมัครใจเลิกใช้ยา เข้าสู่การบําบัดจนครบกระบวนการและไม่หวนกลับไปใช้ยาซ้ํา (เรืองสิทธ์ เนตรนวลใย และคณะ 2557)
และการศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการไม่เสพยาเสพติดซ้ําในผู้เข้ารับการบําบัดในระบบบังคับบําบัด พบว่าการมีบุคคลใน
ครอบครั ว คอยให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และสั ม พั น ธภาพในชุ ม ชนที่ มี ก ารยอมรั บ และช่ ว ยแหลื อ กั น ส่ ว นปั จ จั ย ที่ ไ ม่ พ บว่ า มี
ความสัมพันธ์กับการเสพติดซ้ํา ได้แก่ ปัจจัยด้านอายุ เพศ สถานภาพสมรส การประกอบอาชีพ สัมพันธ์ภาพในครอบครัว และ
จํานวนครั้งที่เข้ารับการบําบัดรักษา (ธนิตา หิรัญเทพ และคณะ 2556) โดยมีความแตกต่างกับการศึกษาประสิทธิผลของการ
บําบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดตามรูปแบบจิตสังคมบําบัดแบบประยุกต์ โรงพยาบาลทุ่งสง พบว่า สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์
กับประสิทธิผลการบําบัดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (อารี สุภาวงศ์ 2559) สําหรับปัจจัยด้านการบําบัดรักษาพบว่า กลวิธีหลัก
ในการดูแลเมื่อเข้ารับการ ช่วยให้ผู้ผ่านการบําบัด มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น สุขภาพจิตใจปกติดีขึ้น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ในสังคมได้ และพบว่าผู้ผ่านการบําบัดสามารถเลิกยาได้ ร้อยละ 59.00 ซึ่งผลการบําบัดรักษาในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับ
การศึกษาการบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โดยใช้ภูมิปัญญาไทยกรณีศึกษาวัดแห่งหนึ่งในภาคใต้ เป็นการศึกษาในบริบทเดียวกัน
กับการศึกษาในครั้งนี้ (ถนอมศรี อินทนนท์ และไหมไทย ศรีแก้ว 2549)
ข้อสรุปจากการวิจัย ความสําเร็จในการบําบัดยาเสพติดเพื่อป้องกันไม่ผู้ติดยาไปเสพยาซ้ํา นอกจากประกอบด้วย
กระบวนการบําบัดรักษายาเสพติดที่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังต้องอาศัยการทํางานเป็นทีมอันประกอบด้วยผู้ป่วย ครอบครัว และ
ทีมผู้รักษาที่มีเป้าหมายร่วมกัน คือ (1) มีรูปแบบการบําบัดที่บูรณาการรักษา เป็นการบําบัดโดยมุ่งเน้นที่ศักยภาพของผู้ป่วย
และการบูรณาการศาสตร์การรักษาเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย การใช้ยาสมุนไพร ศาสนบําบัด หรือจิต-สังคมบําบัด ที่ช่วยให้
ผู้ป่วยผ่านกระบวนการถอนยาในช่วงล้างพิษได้อย่างปลอดภัย และเสริมความแข็งแกร่งของสมรรถนะทางใจให้ผู้ป่วยสามารถ
กลับไปใช้ชีวิตปกติได้โดยไม่หวนกลับไปเสพยาซ้ํา รวมทั้งการติดตามให้กําลังใจเมื่อผู้ผ่านการบําบัดได้กลับไปใช้ชีวิตในชุมชน
ของตนเอง (2) การทํางานเป็นทีม โดยผู้ป่วยยินยอมเข้ารับการบําบัดรักษาต่อเนื่อง และครอบครัวให้การยอมรับว่า การเสพ
ติด คือการเจ็บป่วย เชื่อมั่นในตัวผู้ป่วยว่าเขาจะต้องเลิกได้ พร้อมทั้งเปิดใจเรียนรู้ร่วมกันกับผู้ป่วยและทีมผู้รักษาที่จะค้นหา
วิธีการที่ดีที่สุดร่วมกัน อีกทั้ง การมีทีมผู้รักษาที่เสียสละ ทุ่มเทกายใจในการทํางานร่วมกับผู้ป่วยและญาติอย่างใกล้ชิด
ข้อเสนอแนะ จากผลการศึกษาที่ได้ จะเป็นประโยชน์ต่อสถานบําบัดยาเสพติด ที่สังกัดและไม่ไ ด้สังกัดหน่วยงาน
ภาครัฐ ในการนําข้อมูลไปสู่การวางรูปแบบของกระบวนการบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ทั้งในด้านการเสริมสร้างสมรรถนะทาง
จิตใจของผู้เข้ารับการบําบัด ให้เรียนรู้วิธีการจัดการรับมือกับความยากลําบากในระหว่างการบําบัด การจัดการความเครียด
และสิ่งยั่วยุเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้พวกเขาอยากใช้สารเสพติด การสนับสนุนให้ครอบครัวและสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
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ดูแลตั้งแต่ต้นจนกลับไปใช้ชีวิตในชุมชน รวมทั้งการบูรณาการรูปแบบ/โปรแกรมการบําบัดกับศาสตร์ต่างๆ เช่น การแพทย์
แผนไทย เพื่อช่วยทั้งกระบวนการถอนพิษยาและการมีภูมิคุ้มกันเพื่อไม่ให้มีการเสพซ้ําที่มีประสิทธิภาพได้ต่อไป
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